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Towarzystwo Budownictwa Społecznego ABK Sp, z o. o.
ul, Cyprysowa 12. 83 000 Pruszcz Gdańskr
tellfax 58 682 31 57, telllax 58 692 11 44
tbs-abk@home. pi, www.tt}S-abk home, pl

Pruszcz Gdański 07.07 -2al5 t.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ABK Sp. z o.o.
ogłasza ustny przetargnieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej jej własność oznaclzonej jako:

Działka nr 45712 (niezabuciowarra) , w obręt,ie l3, o plJW. 1 1 91B

w KW GDlG/002]162316, połozona przy ul. Cichej w Pruszczu Gdańskjrn.

1.m- Zaplsana

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona syrnbolem

MW 10 w wydzielenir,t wewnętrzirym 6.1 . przęznaczona jest pod zabudor.vę mieszkairiową
wielorodzinną z dopuszczeniem następujących funkcji uzupełniających; biura, usługi administracyjne,
usługi medyczrre, usługi fryzjersko-kosmetyczne. llaprawa sprzętLl AGD,RTV. usługi szewskie,
tapicerskie, gastronomiJzne zw.l,łączeniem Óziałalności rozrywkorvej, handel do povl. 150 m2. Inne

usługi uznaje się za wykluczonę. Ponadto zapisy p|anu rrliejscowego ustalają dta działki rezerwowany
przebieg ciągrr pieszego oz]aczonego jak_o 1 . l0,KR

Cena wywoławcza 2 845 000.00 zł.

Minimalna wvsokość nostapieniq: l oń.

DziaĘ III i IV tej księgi wieczy-stej są rvolne od obciążeń izobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2015 r. od godziny 1000 w siedzibie Towarrystwa
Budownictwa §połecznego ABK Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim przy
ul. Cyprysowej 12.
Wadiń-w w}sokośoi 10 7o eenv wywoławezei t.j.234500 zł naleĘ wpłació w pieniądzu

przelewem (z zaznaczeniem na jaĘ nieruchomośó jest wpłata) najpóariej do dnia 10.08.2015. r. na

konto Bank Gospodarstwa Krajowego Nr §0 1130 1121 0006 5556 3620 0002.

Zadatęwpłety wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowYm TBS-ABK
Sp. ,'o.o.. 

-Wpłacenie ńaium jest równomacal|e z zapoznaniem się z uwarunkowaniami

uńanistycano - architektonicmymi zabudowy, z uzbrojeniem znajdującym się na terenie objętt'm

przetargiem oraz jest równoznacme z potwierdzęnięm zapoznania się z warunkami PrzetargU i ich
akceptacją.

Wadium wpłacone przez ofetenta, który lrrygra przetałg zostanie zaliczone na poczet cenY

nabycia nieruchombści. Ulegnie ono przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zavłarcia umow}

notarialnej w ciągu 30 dni oO auty rozstrzygnięcia przetargu, Pozostałym oferentom wadium zosknie
zwrócone nie póiniej niż przsd upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Oferent winien okazaó

przed rozpoczęciem przetaryldokument potwierdzający toąsamość arazdowód wPłaĘ wadium-- 
Koszty notarialne ponosi nabywca. Szczegółowe informacje doĘczące sprzedtĘ można

uzyskać w Towarzystwie Budownictwa Społeczrrego ABK Sp. z o.o. tel. 58-682,3I-57, dot.

przez,naczenia grunte* w planie zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania

i Rozwoju Mństa tel. st-llS-gg-tl, dot. warunków gruntowo-wodnych w Towarąystwie

Budownictwa Społecznego ABK Sp. z o.o. tel. 58-682-31,57.
prezes TBS-ABK Sp. z o.o. może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny-
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Kapitał zakładorvy: 1 i],560.000,00 zł
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