
Śremski Sport spółka z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Staszica 1a, KRS 0000306784 

          

Zarząd Spółki Śremski Sport sp. z o.o. 

O G Ł A S Z A 

przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w Śremie przy ulicy Zamenhofa  

 

numer 

geodezyjny 

powierzchnia 

nieruchomości 
numer KW 

cena /netto/ 

wywoławcza 
wadium 

3001/2 15875m2 PO1M/00008654/6 6.200.000,00 zł 500.000,00 zł 

 

Nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1M/00008654/6 położona jest  

w Śremie przy ul. Zamenhofa i Przemysłowej.  

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obwiązującym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Nieruchomość stanowi teren rekreacyjno- sportowy ze stadionem piłkarskim. Zgodnie ze studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem, przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny usług 

sportu.  

Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy na działalność handlowo – usługową (na dzień publikacji 

ogłoszenia przetargowego - decyzja nie jest prawomocna). Część działki o pow. ok. 3.000m2 stanowi przedmiot umowy 

najmu. Umowa została wypowiedziana, okres wypowiedzenia upływa dnia 31.12.2015r.  

1. Warunki sprzedaży: 

 Nabywca poniesie wszelkie koszty zawarcia umowy; 

 Koszty okazania granic lub wznowienia punktów granicznych obciążają nabywcę. 

 Nabywca na własny koszt wykona nieodpłatnie wymianę nawierzchni na boisku do piłki nożnej ze sztuczną 

nawierzchnią, znajdującym się na nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 

w terminie do 31.05.2016 r. Nawierzchnia musi spełniać warunki opisane w załączniku do niniejszego 

ogłoszenia. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku nabywca wpłaci na rzecz Spółki karę umowną 

w wysokości 300 000,00zł, która poddana zostanie egzekucji z aktu notarialnego w oparciu  

o art.777§1 pkt 5 Kpc. Wystąpienie o nadanie aktowi klauzuli wykonalności będzie mogło nastąpić  

do dwunastu miesięcy licząc od dnia 01.06.2016 r. 

2. Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 r. o godz. 13:00 w siedzibie Śremskiego Sportu Sp. z o.o.  

w Śremie, ul. Staszica 1a, SEKRETARIAT.  

3. Warunki przetargu: 

 W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium /500.000,00zł/ pod tytułem: „przetarg – 

nieruchomość niezabudowana przy ul. Zamenhofa i Przemysłowej” na rachunek Śremski Sport sp. z o.o. 

prowadzony przez SBL Śrem nr: 86 9084 0003 2102 0013 1111 0001 w terminie do dnia 17 listopada 2015 r. 

 Uczestnikami przetargu mogą być osoby, które okażą się ważnym dowodem wpłaty wadium, dowodem 

tożsamości oraz dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji innych osób ( pełnomocnictwo).  

 Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu prac komisji 

przetargowej. 

 Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium 

przepada na rzecz Śremski Sport sp. z o.o.;  

 Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje  

co najmniej jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej;  

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100.000,00 zł. 

 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 

nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu 

przetargu przelewem na podane konto bankowe;  

 Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy, którego termin zostanie 

ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty 

rozstrzygnięcia przetargu. 

 Uchylenie się  nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie skutkować 

będzie przepadkiem wpłaconego wadium na rzecz Spółki;  

 Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

4. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego 

ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Śremski Sport Sp. z o.o. w Śremie (przy 

wejściu głównym), na stronie internetowej: www.sremskisport.pl, w prasie internetowej na: www.monitorurzedowy.pl 

oraz w prasie lokalnej.  

5. Dodatkowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu udzielają pracownicy Śremski Sport sp. z o.o.  

w Śremie w godzinach 8:00 – 14:00 lub telefonicznie pod nr 608 479 350 lub 887 888 212. Szczegółowych informacji 

na temat możliwości inwestycyjnych na działce objętej sprzedażą udzielają pracownicy Zespołu Planowania 

Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Śremie, pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod  

nr tel. 61 28 47 131.  

http://www.sremskisport.pl/
http://www.monitorurzedowy.pl/

