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ZAPROSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie w Sopocie zaprasza do udziału w konkursie ofert 
mającym na celu wyłonienie nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 11/17, obręb 00001, arkusz 18,                     
o powierzchni 5016 m2, położoną w Sopocie przy ul. 23 marca 79 B, m.in. dla której Sąd 
Rejonowy w Sopocie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą                             
nr GD1S/00001235/7, wraz z własnością posadowionych na działce budynków i budowli,              
zwaną dalej: „Nieruchomością”.
Właścicielem gruntu jest Gmina Miasta Sopot . Działka jest w wieczystym użytkowaniu SM 
Przylesie do 19.11.2066r. Kształt działki regularny, teren zabudowany.

W I etapie konkursu  Rada Nadzorcza SM Przylesie chciałaby wyłonić Oferentów 
spełniających podstawowe, przedstawione poniżej warunki. W następnej kolejności rozpoczną się 
bezpośrednie negocjacje z wybranymi Oferentami, które ostatecznie doprowadzą do transakcji 
sprzedaży. 

Oferty należy składać w zaklejonej, zabezpieczonej kopercie na adres siedziby SM: 81-820 Sopot,
ul. 23 Marca 77C najpóźniej w terminie do 27 listopada 2017r z dopiskiem "Sprzedaż kotłowni".
(decyduje data wpływu do Organizatora, a nie data stempla pocztowego).
Wszystkie etapy postępowania konkursowego odbędą się w siedzibie SM.

Osoba upoważniona do udzielania informacji o przetargu: Prezes Zarządu SM Piotr Kurdziel, tel: 
504-99-77-55,  e-mail: administracja@smprzylesie.pl
Nieruchomość można oglądać w terminie uzgodnionym od poniedziałku do piątku w godzinach: 
9.30 – 14.30 .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie w Sopocie ma prawo odwołania lub 
unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Podstawowe dane dotyczące nieruchomości dostępne są w siedzibie Spółdzielni.

         
                                                                                     Zarząd SM Przylesie
                                                                    
                                                                          Piotr Kurdziel    Barbara Lechman
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Informacje uzupełniające:

1. SM jest zainteresowana przeniesieniem całej działaności handlowo - usługowej prowadzonej 
obecnie przez najemców w pawilonie przy 23 Marca 77C do nowego obiektu,

2. grunt pod trafostacją o nr T 2849 znajdującą się na działce 11/15 przy 23 Marca 79 o powierzchni 
działki 107 m2 i pow zabudowy 39 m2 może zostać w drodze osobnej umowy wynajęty lub po 
uchwale WZCz sprzedany Nabywcy. Obecnie zawarta jest umowa z ENERGA – OPERATOR S.A.
Oddział w Gdańsku na czas nieokreślony z 6 miesięcznym terminem jej wypowiedzenia,

3. informacje dotyczące uzbrojenia terenu i zabudowań starej kotłowni są możliwe do uzyskania w 
SM,

4. istniejąca hydrofornia w starej kotłowni zostanie zlikwidowana do końca 2017r. Instalacje 
operatorów sieci komórkowych znajdujące się na kominie będą zdemontowane w terminie do 30 
czerwca 2018 r,

5. sieci wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do funkcjonowania SM zostaną z przeniesione           
do 30 marca 2017r,

6. do 30 czerwca 2018r wszystkie pomieszczenia w obiekcie będą opuszczone przez najemcę,
7. Ostatecze przekazanie protokolarne działki nastąpi do 30 czerwca 2017r
8. po zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży, SM zapewni Nabywcy dostęp do działki w celach 

projektowych,
9. oferent może zadeklarować przeznaczenie istniejącej, czynnej studni, oraz rozwiązanie budowy i 

finansowania wspólnego z  sąsiednimi budynkami mieszkalnymi SM miejsca do podziemnej 
segregacji odpadów,

10. istotną informacją oferenta będzie współpraca z SM w zakresie pozyskania jak największej liczby 
chętnych spośród właścicieli lokali w zasobach SM do nabycia miejsc postojowych w parkingu 
podziemnym jaki powstanie pod obiektem. Wiązać się to będzie z ilością planowanych miejsc 
postojowych,

11. SM informuje o posiadanym pozwoleniu na budowę w zakresie termomodernizacji elewacji 
swoich budynków mieszkalnych. Wskazanym jest, aby projekt obiektu charakteryzował się 
wyróżniającymi go walorami architektonicznymi a zarazem wpisywał w istniejącą zabudowę 
osiedla po modernizacji,

                                                                                                    Zarząd SM Przylesie
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