Krzyż Wlkp. dnia 13.09.2021 r.

OGŁOSZENIE
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z o.o.
64-761 Krzyż Wlkp. ul. Mickiewicza 58a tel. 67 256-41-30
ogłasza
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp.
Podmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Żelichowo
obejmująca działkę gruntu wraz ze znajdującym się na niej budynkiem użytkowym –
budynkiem stacji pomp wodociągowych wraz z nieczynnym ujęciem. Dla działki
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Trzciance V Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga
Wieczysta Nr PO1T/00011654/6.
- dz. nr 96/9 o powierzchni 0,2120 ha – cena wywoławcza 70.000,00 zł netto
- wadium 7.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2021r. o godz. 1000
w siedzibie spółki ZWK i C Krzyż Wlkp. ul. Mickiewicza 58a w świetlicy zakładowej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój
ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego
z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku
wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
(druk do pobrania – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). W przypadku, gdy
nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego, zgoda taka nie jest wymagana.
Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2278), powinien w przypadkach określonych
ustawą, w dniu zawarcia umowy notarialnej przedłożyć zezwolenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce w przypadkach, gdy
zgoda jest wymagana, pod rygorem utraty wadium.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie przy
licytacji wynosić będzie minimum 1.000,00 złotych. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne
postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych
postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte.
Przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg
wygrała.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.000,00 zł
Wadium należy wpłacić na konto Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa
Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp.
Nr 21 8362 1044 5504 7920 2000 0020 Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy
w Drezdenku O/Krzyż Wlkp., najpóźniej do dnia 01.10.2021 r. (za dzień wpłaty uznaje
się dzień wpływu na w/w konto).
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na
poczet ceny sprzedaży. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone
w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu.
Spółka zastrzega sobie prawo wycofania przedmiotu sprzedaży z przetargu
w uzasadnionym przypadkach.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetargu można uzyskać
w siedzibie ZWK i C Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp. ul. Mickiewicza 58a, tel. 67 256-41-30.

Załącznik nr 1
do ogłoszenia o przetargu
………………………………………
Imię i nazwisko współmałżonka
………………………………………
Adres zamieszkania
………………………………………
Seria i numer dokumentu tożsamości
nr tel. ……………………………….

Oświadczenie małżonka o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości ze
środków majątku wspólnego

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka ewidencyjna nr …………………….….. o powierzchni …….……….…….….. ha położonej
w miejscowości …………………….………………………….... za cenę wylicytowaną w przetargu
w dniu ………………………… przez mojego współmałżonka ……………………………………..
(Imię i nazwisko)
zamieszkałego/zamieszkałą …………………………………………………………………………...
(Adres zamieszkania)
legitymującego/legitymującą się dowodem tożsamości ………………………………………………
(Seria i numer dowodu tożsamości)

……………………………………………..
(Miejscowość i data złożenia oświadczenia)

……………………………………………..
(Podpis współmałżonka )

Załącznik nr 2
do ogłoszenia o przetargu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych w postępowaniu przetargowym jest Zakład
Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o. o, ul. Mickiewicza 58a, 64-761 Krzyż
Wielkopolski;
2. w sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z naszym Inspektorem
Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@zwkic.pl,;
3. zbieranie danych osobowych jest niezbędne w postępowaniu sprzedaży nieruchomości w drodze
przetargu; zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz na
podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż ww. ustawa;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów
prawa;
5. w zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez
Pani/Pana zgody,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,
7. podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych skutkować będzie
brakiem możliwości przystąpienia przez Panią/Pana do przetargu;

