Partnerzy na wystawie
„Partnerskie wizyty: Chojnów 2011 i Egelsbach
2012” - to tytu³ wystawy jak¹ 6 lipca oficjalnie
otwarto w Galerii M³odych Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Fotograficzny zapis trzeciej wizyty przyjació³ z Egelsbach w naszym
mieœcie i tegorocznej (tak¿e trzeciej) chojnowian w partnerskim mieœcie,
ilustruje wieloletni¹ dzia³alnoœæ dwóch bliŸniaczych miast, które od
7 lat realizuj¹ partnersk¹ umowê.

Chojnowskie Stowarzyszenie zapocz¹tkowa³o tak¿e wymianê
m³odych sportowców oraz uczniów Gimnazjum nr 2 z m³odzie¿¹
z Albert Einstein Schole w Langen, do której uczêszcza m³odzie¿
z Egelsbach.

Cele Chojnowskiego Stowarzyszenia Miast Partnerskich oraz
Förderverein Städtepartnerschaft Egelsbach to jednak nie tylko
towarzyskie wizyty, podczas których oba narody buduj¹ pozytywne
relacje, poznaj¹ kulturê i obyczaje, nawi¹zuj¹ przyjaŸnie. To tak¿e
wymiana doœwiadczeñ np. w zakresie organizowania pomocy
niepe³nosprawnym, zarz¹dzania samorz¹dem, systemu kszta³cenia,
budowania wspólnoty europejskiej. To tak¿e znacz¹ca pomoc humanitarna.
Przez tych kilka lat do Chojnowa trafi³o kilka ton darów - g³ównie
urz¹dzeñ medycznych, sprzêtu do rehabilitacji i dla osób niepe³nosprawnych, artyku³ów higienicznych i odzie¿y. Pomoc kierowana
by³a do chojnowskiej przychodni, rehabilitacji i „Niebieskiego
Parasola”, ostatnio tak¿e do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

O wspó³pracy polsko-niemieckiej mówi³a podczas otwarcia przewodnicz¹ca CSMP El¿bieta K³apciñska. Cz³onkom stowarzyszenia obecnym na wystawie towarzyszy³a delegacja niemiecka. Za³o¿eniem
wspó³pracy jest bowiem tak¿e uczestnictwo w wa¿nych miejskich
uroczystoœciach. Tego dnia zatem goœciliœmy w Chojnowie by³ego
burmistrza Egelsbach Rudiego Moritza, przewodnicz¹cego niemieckiego
stowarzyszenia Horsta Miltenbergera oraz cz³onków Hanni i Hansa
Jürgena Engelhardtów. Wœród goœci by³y te¿ w³adze naszego miasta burmistrz Jan Serkies i przewodnicz¹cy rady Jan Skowroñski.
Wystawa dostêpna bêdzie do koñca sierpnia. Zapraszamy.
eg
Zapraszamy tak¿e wszystkich chêtnych do wspó³pracy przy
budowaniu partnerskich relacji. Chojnowskie Stowarzyszenie
Miast Partnerskich spotyka siê w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
o godz. 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zachêcamy.

Burmistrz Miasta Chojnowa o g ³ a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 7 - strychu, po³o¿onego w budynku mieszkalnym 4-kondygnacyjnym przy ul. Drzyma³y 2, w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/13 o pow. 458 m2, wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00043483/9:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych. Lokal znajduje siê w budynku o œcianach murowanych, ceglanych, ze
stropami drewnianymi, drewnian¹ klatk¹ schodow¹ i strychem z drewnian¹
wiêŸb¹ dachow¹. Dach w niewielkiej czêœci jest ze spadkiem ok. 60o, kryty
dachówk¹ ceramiczn¹, w pozosta³ej czêœci dach p³aski, kryty pap¹. W budynku
funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. W opisanym wy¿ej budynku zosta³
wyodrêbniony samodzielny lokal u¿ytkowy - strych. Przedmiotowy lokal
odpowiada wymogom okreœlonym przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o w³asnoœci lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z póŸn. zm.).
Dla potrzeb adaptacji strychu wykonana zosta³a ekspertyza konstrukcyjnobudowlana w sierpniu 2011 r. W opracowaniu stwierdzono, ¿e stan techniczny
budynku oraz jego usytuowanie pozwalaj¹ na zaadoptowanie strychu dla
celów mieszkalnych. Wykonanie adaptacji wymaga standardowych czynnoœci
zwi¹zanych z procesem projektowania i uzyskania stosownych pozwoleñ.
Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y zapoznaæ siê z wymienion¹ ekspertyz¹.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 4 wrzeœnia 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski

10

w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 29 sierpnia 2012 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu
w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku odrêbnego,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 360,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644
0000 0001 4906 2000 0020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od
zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 23.07.-29.08.2012 r. w godz. 10.00 do 14.00
- klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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