Kościerzyna, 14 grudnia 2009 r.

WGN.72241-25/09

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na cele zabudowy usługowej, położonej w
Kościerzynie przy ul. J Hallera – Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06, stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 06, ul. J. Hallera Wrzosowa
2. Nr działek: - a) 8/14, b) 8/15, c) 8/16
3. Powierzchnia działek: - a) 2.746 m2, b) 4.267 m2, c) 2.163 m2
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - KW Nr 16030
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania: - teren
oznaczony symbolem 19-U, co stanowi tereny lokalizacji usług w zakresie handlu,
rzemiosła, żywienia i rozrywki a także obiektów drobnej wytwórczości i magazynowania,
dopuszcza się lokalizację mieszkań jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego.
6. Termin zagospodarowania nieruchomości: Rozpoczęcie zabudowy w terminie 3 lat, za
które uważa się wybudowanie fundamentów i zakończenia zabudowy w terminie
kolejnych 3 lat co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
Terminy biegną od dnia sprzedaży gruntu (umowa notarialna) i obowiązują także
następców prawnych. Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca
zobowiązany jest do jego zgłoszenia do użytkowania we właściwym urzędzie.
7. Cena wywoławcza nieruchomości brutto w zł: - 3.680.000,00
8. Wysokość wadium w zł.: - 400.000,00 zł
- Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2010 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta
Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.
- Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w gotówce wyłącznie na
konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul.
Świętojańska 1, nr 68 8328 0007 2001 0008 0884 0004, najpóźniej w dniu 17 lutego 2010
r.
- Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100
% wylicytowanej ceny gruntu, która winna wpłynąć na konto Gminy Miejskiej
Kościerzyna wskazane w protokole przetargu, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy
przenoszącej prawo własności sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty
sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w
księdze wieczystej ponosi nabywca.
- Nie wpłacenie w w/w terminie uzupełnienia do 100 % wylicytowanej ceny gruntu lub
odstąpienie od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez
Gminę Miejską Kościerzyna, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.
- W razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości, nabywca
zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości: 10 % ceny nabycia
nieruchomości gruntowej za każdy rok po bezskutecznym upływie terminu do jej

zagospodarowania. Kara może być naliczana maksymalnie przez okres 10 lat.
Zapłata kar umownych zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na nieruchomości
hipoteki kaucyjnej do kwoty równej 100% wylicytowanej ceny.
W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Miejskiej Kościerzyna, które mogą powstać z
tytułu niezapłacenia kar umownych, nabywca poddaje się rygorom egzekucyjnym na
podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 100 % wylicytowanej ceny nieruchomości,
na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna. Postanowienia zawarte w nin. punkcie dotyczą
również następców prawnych osoby , ustalonej jako nabywca w niniejszym przetargu.
- W przypadku sprzedaży działek nr 8/14, 8/15 i 8/16 Gminie Miejskiej Kościerzyna służy
prawo pierwokupu w rozumieniu art. 596 i następnych Kodeksu Cywilnego Prawo to
podlega ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej założonej dla nieruchomości będącej
przedmiotem niniejszego przetargu.
- Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dokument potwierdzający
wpłacone wadium, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające
osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
- Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w
ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
- Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia
przetargu
- Burmistrz Miasta Kościerzyna może odwołać przetarg z ważnych powodów,
niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości,
poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna oraz ogłoszeniu na stronie
internetowej Urzędu podając przyczynę odwołania przetargu.
- Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41) lub
telefonicznie pod nr 058 680 23 37 w godzinach pracy urzędu.
BURMISTRZ MIASTA
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 10 grudnia 2009 r.

WGN.72241-26/09

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu, położonej na terenie miasta Kościerzyna w obrębie
geodezyjnym nr 06 przy ulicy K. Tetmajera, stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kościerzyna.

Położenie
nieruchomości

Nr
działki

Pow.
nieruchomości

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie w
planie przestrzen.
zagospodarowania

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

obręb 06
ul.
K. Tetmajera

1357

812

14709

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

78.700,00

8.000,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2010 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu
Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.
2. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu (podając na
dowodzie wpłaty nr działki) na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku
Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, nr 68 8328 0007 2001 0008 0884
0004, najpóźniej w dniu 12 stycznia 2010 r.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia
przetargu.
4.Dla terenu objętego przetargiem zostały wykonane badania geotechniczne i sporządzono
stosowną opinię, z którą należy zapoznać się w tut. urzędzie (pokój nr 41).
5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska
Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
6. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dokument potwierdzający
wpłacone wadium, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające
osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
7. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w
ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
8. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41) lub
telefonicznie pod nr 058 680 23 37 w godzinach pracy urzędu.
BURMISTRZ MIASTA
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 27 października 2009 r.

WGN.72241-19/09

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu, położonej w Kościerzynie w obrębie geodezyjnym nr 06
przy ulicy Rzemieślniczej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Położenie
działki

Nr
działki

Pow.
działki
w m2

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

obręb nr 06
ul.
Rzemieślnicza

350/74

155

14990

poprawienie
warunków
zagospodarowania

56.500,00

6.000,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu
Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.
2. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu (podając na
dowodzie wpłaty nr działki) na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku
Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, nr 68 8328 0007 2001 0008 0884
0004, najpóźniej w dniu 24 listopada 2009 r.
3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, których nieruchomości bezpośrednio graniczą z
przedmiotem sprzedaży.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia
przetargu.
5. W działce będącej przedmiotem sprzedaży ułożone są linie energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociągowe (w100 i w32) oraz kanalizacja deszczowa
(kd100), które nie są objęte przetargiem, w związku z czym zachodzi konieczność
ustanowienia służebności gruntowej polegającej na obowiązku znoszenia wybudowanych
w tej działce w/w sieci przez czas nieoznaczony oraz udostępnienia nieruchomości w
przypadku wystąpienia awarii w wybudowanych instalacjach, w celu wykonywania
wszelkich prac niezbędnych do usuwania awarii lub wykonywania czynności
konserwacyjnych. Właściciel nieruchomości obciążonej nie może na gruncie, w którym
wybudowane są sieci, umieszczać żadnych urządzeń, budowli oraz nasadzać drzew, z
zastrzeżeniem pkt. 6.
6. W przypadku ewentualnej zabudowy działki objętej przetargiem, jej właściciel
zobowiązany będzie do przebudowy w/w sieci na warunkach podanych przez gestora
sieci, na własny koszt.
7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska
Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.

8. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dokument potwierdzający
wpłacone wadium, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające
osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
9. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w
ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
10. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41) lub
telefonicznie pod nr 058 680 23 37 w godzinach pracy urzędu.
BURMISTRZ
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 27 października 2009 r.

WGN.72241-18/09

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych działek gruntu, położonych na terenie miasta Kościerzyna w obrębie
geodezyjnym nr 06 przy ulicy K. Tetmajera, stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kościerzyna.
Położenie
nieruchomości

Nr
działki

Pow.
nieruchomości

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie w
planie przestrzen.
zagospodarowania

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

obręb 06
ul. K.
Tetmajera

1354

873

14709

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

89.000,00

9.000,00

obręb 06
ul. K.
Tetmajera

1355

851

14709

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

85.500,00

8.600,00

obręb 06
ul. K.
Tetmajera

1356

826

14709

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

81.200,00

8.200,00

obręb 06
ul. K.
Tetmajera

1357

812

14709

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

78.700,00

8.000,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2009 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu
Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.
2. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu (podając na
dowodzie wpłaty konkretne nr działek) na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w
Banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, nr 68 8328 0007 2001 0008
0884 0004, najpóźniej w dniu 24 listopada 2009 r.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia
przetargu.
4. Dla terenu objętego przetargiem zostały wykonane badania geotechniczne i
sporządzono stosowną opinię, z którą należy zapoznać się w tut. urzędzie (pokój nr 41).
5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska
Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
6. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dokument potwierdzający
wpłacone wadium, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające
osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru

Sądowego i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
7. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w
ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
8. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41) lub
telefonicznie pod nr 058 680 23 37 w godzinach pracy urzędu.
BURMISTRZ
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 25 czerwca 2009 r.

WGN.72241-16/09

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na oddanie w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanych, położonych w
obrębie geodezyjnym nr 03 przy ul. Jedności Robotniczej, przeznaczonych pod zabudowę
zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo-składowych, stanowiących
własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem
negatywnym wyznaczony był na dzień 30 kwietnia 2009 r.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 03, ul. Jedności
Robotniczej
2. Nr działek: - a) 172/58; b) 172/59
3. Powierzchnia działki – a) 0,6731 ha; b) 0,8129 ha
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - KW Nr 5828
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania: - teren
oznaczony symbolem 03-PS, co stanowi tereny zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i
magazynowo-składowych. Dozwolona lokalizacja obiektów zaplecza administracyjnosocjalnego i technicznego, a także urządzeń transportu i infrastruktury technicznej wraz z
zielenią towarzyszącą.
6. Termin zagospodarowania nieruchomości: - Rozpoczęcie zabudowy w terminie 3 lat, za
które uważa się wybudowanie fundamentów i zakończenie zabudowy w terminie
kolejnych 3 lat co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
Terminy biegną od dnia oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i obowiązują także
następców prawnych. Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca
zobowiązany jest do jego zgłoszenia do użytkowania we właściwym urzędzie.
7. Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł: - a) 692.000,00; b) 806.000,00
8. Wysokość wadium w zł.: - 100.000,00 za każdą działkę
9. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: a) pierwsza opłata w wysokości 25 % ceny osiągniętej w przetargu,
b) opłata roczna w wysokości 3 % ceny osiągniętej w przetargu.
10. Terminy wnoszenia opłat:
a) pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego płatna jest najpóźniej
dzień przed zawarciem umowy notarialnej,
b) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia
31 marca każdego roku z góry za dany rok, począwszy od roku 2010.
11. Zasady aktualizacji opłat: - wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz w
roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta
Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.
- Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu (podając nr
działki której wadium dotyczy) wyłącznie na konto Urzędu Miasta Kościerzyna
urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie przy ul. Świętojańska 1, nr 68 8328
0007 2001 0008 0884 0004, najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2009 r.

- Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać:
a) uzupełnienia wpłaty do 25 % wylicytowanej ceny gruntu,
b) wpłaty podatku VAT w wysokości 22 % od pierwszej opłaty,
które winny wpłynąć na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna wskazane w protokole
przetargu, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej ustanawiającej
użytkowanie wieczyste. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe
związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
- Nie wpłacenie w w/w terminie uzupełnienia do 25 % wylicytowanej ceny gruntu oraz
podatku VAT od pierwszej opłaty lub odstąpienie od zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego w terminie wskazanym przez Gminę Miejską Kościerzyna, równoznaczne
jest z przepadkiem wadium.
- Wykorzystywanie nieruchomości przez użytkownika wieczystego w sposób oczywiście
sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz nie zabudowanie jej w terminie ustalonym w
umowie, będzie skutkować rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego przed
upływem ustalonego okresu.
- Gminie Miejskiej Kościerzyna przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży
nabytego prawa użytkowania wieczystego.
- Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dokument potwierdzający
wpłacone wadium, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające
osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
- Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w
ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
- Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni roboczych od daty
zamknięcia przetargu
- Burmistrz Miasta Kościerzyna może odwołać przetarg z ważnych powodów,
niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości,
poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna oraz ogłoszeniu na stronie
internetowej Urzędu podając przyczynę odwołania przetargu.
- Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41) lub
telefonicznie pod nr 058 680 23 37 w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta Kościerzyna
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 22 czerwca 2009 r.

WGN.72241-15/09

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu, położonej na terenie miasta Kościerzyna w obrębie
geodezyjnym nr 06 przy ulicy Żurawinowej oraz IV ustny nieograniczony przetarg na
sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych na terenie miasta Kościerzyna w
obrębie geodezyjnym nr 06 przy ulicy Powojowej stanowiących własność Gminy
Miejskiej Kościerzyna. Poprzednie przetargi zakończone wynikiem negatywnym
wyznaczone były na dzień 29 stycznia, 16 kwietnia i 16 czerwca 2009 r.
Położenie
nieruchomości

Nr
działek

Pow.
nieruchomości
w m2

Nr księgi
wieczystej

obręb 06 ul.
Żurawinowa

1198

1.052

21926

obręb 06
ul. Powojowa

7/22
6/12

1.159

16030

Przeznaczenie w
planie przestrzen.
zagospodarowania
zabudowa mieszkan
jednorodzinna z
dopuszczeniem
lokalizacji funkcji
usługowej stanow.
uzupełnienie
przeznaczenia
podstawowego

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

110.000,00

11.000,00

100.000,00

10.000,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta
Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.
2. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu, (podając na
dowodzie wpłaty konkretne nr działek) wyłącznie na konto Urzędu Miasta Kościerzyna
urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, nr 68 8328 0007
2001 0008 0884 0004, najpóźniej w dniu 23 lipca 2009 r.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia
przetargu.
4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska
Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
5. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dokument potwierdzający
wpłacone wadium, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające
osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
6. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w
ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

7. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41) lub
telefonicznie pod nr 058 680 23 37 w godzinach pracy urzędu.
BURMISTRZ
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 11 maja 2009 r.

WGN.72241-8/09

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych działek gruntu, położonych na terenie miasta Kościerzyna w obrębie
geodezyjnym nr 09 przy ulicy Fałata, stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kościerzyna.
Położenie
nieruchomości

Nr
działki

Pow.
nieruchomości
w m2

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

56.000,00

6.000,00

obręb 09
ul. Juliusza
Fałata

453

574

15470

Rodzaj zabudowy: teren
zabudowy mieszkaniowej
Funkcja zabudowy
wynikająca z decyzji o
warunkach zabudowy:
budowa parterowych,
wolnostojących,
jednorodzinnych budynków
mieszkalnych, dopuszcza się
podpiwniczenie,
dobudowanie garażu oraz
użytkowe poddasze

obręb 09
ul. Juliusza
Fałata

454

716

15470

"

75.000,00

8.000,00

obręb 09
ul. Juliusza
Fałata

456

616

15470

"

49.000,00

5.000,00

obręb 09
ul. Juliusza
Fałata

457

603

15470

"

55.000,00

6.000,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu
Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, parter - sala ślubów.
2. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu, (podając na
dowodzie wpłaty konkretne nr działek) wyłącznie na konto Urzędu Miasta Kościerzyna
urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, nr 68 8328 0007
2001 0008 0884 0004, najpóźniej w dniu 09 czerwca 2009 r.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia
przetargu.
4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska
Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
5. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji

przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dokument potwierdzający
wpłacone wadium, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające
osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
6. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w
ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
7. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41) lub
telefonicznie pod nr 058 680 23 37 w godzinach pracy urzędu.
Z up. BURMISTRZA
Ewa Aleksandrowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kościerzyna, 30 kwietnia 2009 r.

WGN.72241-7/09

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych działek gruntu, położonych na terenie Miasta Kościerzyna w obrębie
geodezyjnym nr 06 przy ulicy Powojowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kościerzyna. Poprzednie przetargi zakończone wynikiem negatywnym wyznaczone były
na dzień 29 stycznia i 16 kwietnia 2009 r.
Położenie
nieruchomości

obręb 06
ul. Powojowa

obręb 06
ul. Powojowa

Nr
działek

7/22
6/12

7/23
6/13

Pow.
nieruchomości
w m2

1.159

991

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie w
planie przestrzen.
zagospodarowania

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

16030

zabudowa
mieszkan
jednorodzinna z
dopuszczeniem
lokalizacji funkcji
usługowej stanow.
uzupełnienie
przeznaczenia
podstawowego

112.000,00

12.000,00

16030

zabudowa
mieszkan
jednorodzinna z
dopuszczeniem
lokalizacji funkcji
usługowej stanow.
uzupełnienie
przeznaczenia
podstawowego

96.000,00

10.000,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu
Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.
2. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu, (podając na
dowodzie wpłaty konkretne nr działek) wyłącznie na konto Urzędu Miasta Kościerzyna
urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, nr 68 8328 0007
2001 0008 0884 0004, najpóźniej w dniu 09 czerwca 2009 r.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia
przetargu.
4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska
Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
5. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dokument potwierdzający
wpłacone wadium, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające
osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru

Sądowego i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
6. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w
ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
7. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41) lub
telefonicznie pod nr 058 680 23 37 w godzinach pracy urzędu.
BURMISTRZ
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 24 marca 2009 r.

WGN.72243-07/09

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na dzierżawę
części niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez 55/1, położonej w obrębie 11 miasta
Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna w celu prowadzenia
ogródków gastronomicznych.

Położenie
nieruchomości

Nr
geodez.
działki

Wyznaczona
część
oznaczona
symbolem

Pow.
w
m2

Nr księgi
wieczystej

Okres
dzierżawy

Wywoławcza
wysokość
czynszu za 1
m2 w zł w
stosunku
miesięcznym

Wysokość
wadium
w zł

15,00 netto
+ 22% VAT

1.000,00

Kościerzyna
obręb 11
ul. Rynek
(płyta Rynku)
oraz część
południowowschodniej
pierzei

55/1

A

94

8917

od
01.05.2009
r.
do
31.08.2009
r.
z
możliwością
przedłużenia
o
jeden
miesiąc

,,

55/1

B

133

8917

,,

,,

,,

,,

55/1

C

55

8917

,,

,,

,,

,,

55/1

D

90

8917

,,

,,

,,

,,

55/1

E

91

8917

,,

,,

,,

,,

55/1

F

95

8917

,,

,,

,,

I. Warunki przystąpienia do aukcji:
1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii co najmniej od 1
stycznia 2007r. na terenie Miasta Kościerzyna.
2. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić (podając na dowodzie
wpłaty konkretny nr ogródka) wyłącznie na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone
w banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, nr 68 8328 0007 2001 0008
0884 0004, najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2009 r.
3. Pisemna akceptacja projektu umowy dzierżawy przed rozpoczęciem aukcji. Projekt
umowy znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
Kościerzyna (III piętro, pokój 41).

4. Uczestnik aukcji oraz osoba akceptująca projekt umowy winna legitymować się
pisemnym pełnomocnictwem, jeśli powyższe czynności nie będą dokonywane osobiście
przez zainteresowanego przedsiębiorcę lub upoważniony organ osoby prawnej. Odpis z
rejestru (ewidencji) oraz ewentualne pełnomocnictwo powinno być złożone w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami przed rozpoczęciem licytacji.
5. Przedsiębiorca przystępujący do aukcji przedłoży dokument stwierdzający, że nie
zalega z żadnymi płatnościami wobec Gminy Miejskiej Kościerzyna i jednostek
organizacyjnych jej podległych, pod rygorem odmowy zawarcia umowy przez
wydzierżawiającego. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia
przeprowadzonej licytacji.
6. Przedsiębiorca przystępujący do aukcji przedłoży dokument stwierdzający, że zapewnia
korzystanie z toalety zlokalizowanej przy ul. Rynek dla klientów ogródków
gastronomicznych.
II. Warunki aukcji:
1. Aukcja odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta
Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.
2. Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi 15,00 zł netto za miesiąc.
3. Minimalna kwota postąpienia wynosi 2,00 zł za 1 m2 gruntu.
4. Cena wywoławcza oraz minimalna kwota postąpienia są kwotami netto (bez VAT). W
trakcie aukcji jej uczestnicy podają kwoty netto. Czynsz dzierżawny ustalony w trakcie
aukcji będzie powiększony o podatek VAT 22%.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra aukcję zostanie zaliczone na poczet
czynszu dzierżawnego; w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy
dzierżawy wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna.
6. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się bez odsetek w terminie 3 dni po
zakończeniu aukcji.
7. Burmistrz Miasta Kościerzyna zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji, jak również
zmiany warunków, bez podania przyczyn. Zmiana warunków może zostać dokonana
najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
8. Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41) lub telefonicznie pod nr 058 680
23 25 w godzinach pracy urzędu.
9. W sprawach nie uregulowanych w powyższych warunkach stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego, w szczególności art. 701 – 702.

Kościerzyna, 10 marca 2009 r.

WGN.72241-5/09
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych działek gruntu, położonych na terenie Miasta Kościerzyna w obrębie
geodezyjnym nr 06 przy ulicy Powojowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kościerzyna.
Położenie
nieruchomości

obręb 06
ul. Powojowa

obręb 06
ul. Powojowa

obręb 06
ul. Powojowa

Nr
działek

7/22
6/12

7/23
6/13

7/25
6/15

Pow.
nieruchomości

1.159

991

1.041

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie w
planie przestrzen.
zagospodarowania

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

16030

zabudowa
mieszkan
jednorodzinna z
dopuszczeniem
lokalizacji funkcji
usługowej stanow.
uzupełnienie
przeznaczenia
podstawowego

112.000,00

12.000,00

16030

zabudowa
mieszkan
jednorodzinna z
dopuszczeniem
lokalizacji funkcji
usługowej stanow.
uzupełnienie
przeznaczenia
podstawowego

96.000,00

10.000,00

16030

zabudowa
mieszkan
jednorodzinna z
dopuszczeniem
lokalizacji funkcji
usługowej stanow.
uzupełnienie
przeznaczenia
podstawowego

103.000,00

11.000,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2009 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu
Miasta
Kościerzyna,
ul.
3
Maja
9
A,
I
piętro
sala
nr
11.
2. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić (podając na dowodzie
wpłaty konkretne nr działek) wyłącznie na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w
Banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, nr 68 8328 0007 2001 0008
0884
0004,
najpóźniej
w
dniu
09
kwietnia
2009
r.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia
przetargu.
4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia

do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska
Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
5. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dokument potwierdzający
wpłacone wadium, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające
osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego
i
pełnomocnictwo
dla
osób
nie
ujawnionych
w
KRS.
6. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w
ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U
z
2004
r.
Nr
167,
poz.
1758
z
późn.
zm.).
7. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41) lub
telefonicznie pod nr 058 680 23 37 w godzinach pracy urzędu.
BURMISTRZ
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 24 lutego 2009 r.

WGN.72241-3/09
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanych, położonych w
obrębie geodezyjnym nr 03 przy ul. Jedności Robotniczej, przeznaczonych pod zabudowę
zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo-składowych, stanowiących
własność Gminy Miejskiej Kościerzyna
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 03, ul. Jedności
Robotniczej
2. Nr działek: - a) 172/58; b) 172/59
3. Powierzchnia działki – a) 0,6731 ha; b) 0,8129 ha
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - KW Nr 5828
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania: - teren
oznaczony symbolem 03-PS, co stanowi tereny zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i
magazynowo-składowych. Dozwolona lokalizacja obiektów zaplecza administracyjnosocjalnego i technicznego, a także urządzeń transportu i infrastruktury technicznej wraz z
zielenią towarzyszącą.
6. Termin zagospodarowania nieruchomości: - Rozpoczęcie zabudowy w terminie 3 lat, za
które uważa się wybudowanie fundamentów i zakończenie zabudowy w terminie
kolejnych 3 lat co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
Terminy biegną od dnia oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i obowiązują także
następców prawnych. Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca
zobowiązany jest do jego zgłoszenia do użytkowania we właściwym urzędzie.
7. Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł: - a) 692.000,00; b) 806.000,00
8. Wysokość wadium w zł.: - 100.000,00 za każdą działkę
9. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: a) pierwsza opłata w wysokości 25 % ceny osiągniętej w przetargu,
b) opłata roczna w wysokości 3 % ceny osiągniętej w przetargu.
10. Terminy wnoszenia opłat:
a) pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego płatna jest najpóźniej
dzień przed zawarciem umowy notarialnej,
b) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia
31 marca każdego roku z góry za dany rok, począwszy od roku 2010.
11. Zasady aktualizacji opłat: - wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz w
roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta
Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.
Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić (podając nr działki której
wadium dotyczy) wyłącznie na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku
Spółdzielczym w Kościerzynie przy ul. Świętojańska 1, nr 68 8328 0007 2001 0008 0884
0004, najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2009 r.
- Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać:
a) uzupełnienia wpłaty do 25 % wylicytowanej ceny gruntu,
b) wpłaty podatku VAT w wysokości 22 % od pierwszej opłaty,
które winny wpłynąć na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna wskazane w protokole

przetargu, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej ustanawiającej
użytkowanie wieczyste. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe
związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
- Nie wpłacenie w w/w terminie uzupełnienia do 25 % wylicytowanej ceny gruntu oraz
podatku VAT od pierwszej opłaty lub odstąpienie od zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego w terminie wskazanym przez Gminę Miejską Kościerzyna, równoznaczne
jest z przepadkiem wadium.
- Wykorzystywanie nieruchomości przez użytkownika wieczystego w sposób oczywiście
sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz nie zabudowanie jej w terminie ustalonym w
umowie, będzie skutkować rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego przed
upływem ustalonego okresu.
- Gminie Miejskiej Kościerzyna przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży
nabytego prawa użytkowania wieczystego.
- Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dokument potwierdzający
wpłacone wadium, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające
osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
- Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w
ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
- Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni roboczych od daty
zamknięcia przetargu
- Burmistrz Miasta Kościerzyna może odwołać przetarg z ważnych powodów,
niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości,
poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna oraz ogłoszeniu na stronie
internetowej Urzędu podając przyczynę odwołania przetargu.
- Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41) lub
telefonicznie pod nr 058 680 23 37 w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta Kościerzyna
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