Kościerzyna, 19 października 2010 r.

WGN.72241-37/10
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu, położonej na terenie miasta Kościerzyna w obrębie
geodezyjnym nr 07 przy ulicy Wierzysko, stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Kościerzyna. Wyznaczony na dzień 7 września 2010 r. I przetarg i na dzień 19
października 2010 r. II przetarg, zakończyły się wynikiem negatywnym.
Położenie
nieruchomości

obręb 07
ul. Wierzysko

Nr
działki

241/6

Pow.
nieruchomości
ha

0,1129

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie w
planie przestrzen.
zagospodarowania

Cena
wywoławcza
brutto w zł

Wysokość
wadium w
zł

3093

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna, z
dopuszczeniem
usług jako
towarzyszących
podstawowemu
przeznaczeniu, jak:
handel,
gastronomia,
turystyka, rzemiosła
usługowe

100.000,00

10.000,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2010 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 18
listopada 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. 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), telefonicznie pod nr
058 680 23 37 lub wgn@koscierzyna.gda.pl w godzinach pracy urzędu.

BURMISTRZ MIASTA
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 19 października 2010 r.

WGN.72241-36/10

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej pod tereny usług, sportu i rekreacji,
położonej w Kościerzynie przy ul. A. Piechowskiego w obrębie geodezyjnym nr 06,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Pierwszy przetarg wyznaczony na
dzień 14 października 2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 06, ul. A. Piechowskiego
2. Nr działek: - 1/5, 4/3
3. Powierzchnia nieruchomości: - 4229 m2
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - a) KW Nr 3203, b) KW Nr 14990
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania: - tereny usług
sportu i rekreacji, dopuszcza się: a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jako
uzupełnienie funkcji podstawowej; b) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego
zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe - dom dziecka, dom rencisty,
klasztor, c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem
usług turystyki w obiektach hotelarskich jak – hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy,
dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne, d) lokalizację usług
komercyjnych jak – handel, gastronomia, turystyka, centra konferencyjne i
wystawiennicze, e) lokalizację usług publicznych jak – opieka zdrowotna, opieka
społeczna i socjalna
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: - 720.000,00
8. Wysokość wadium w zł.: - 75.000,00
9. Obciążenia:
1) W działce nr 4/3 będącej przedmiotem sprzedaży ułożone są sieci - wodociągowa
(w110) oraz kanalizacja sanitarna (ks200), 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. 2.
2) W przypadku ewentualnej zabudowy działki nr 4/3, jej właściciel zobowiązany będzie
do przebudowy w/w sieci na warunkach podanych przez gestora sieci, na własny koszt.

- Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2010 r. o godz. 1200 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 na
dowodzie wpłaty nr działek) wyłącznie na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna urządzone
w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, nr 68 8328 0007 2001 0008
0884 0004, najpóźniej w dniu 16 grudnia 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 1/5 i 4/3 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 lub na wgn@koscierzyna.gda.pl

Kościerzyna, 19 października 2010 r.

WGN.72241-35/10

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na cele zabudowy usługowej,
położonych w Kościerzynie przy ul. Wojska Polskiego w obrębie geodezyjnym nr 08,
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Pierwszy przetarg wyznaczony na
dzień 27 maja 2010 r., drugi przetarg wyznaczony na dzień 5 sierpnia 2010 r. i III przetarg
wyznaczony na dzień 19 października 2010 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 08, ul. Wojska Polskiego
2. Nr działek: - a) 274 (ozn. U); b) 277 (ozn. U1)
3. Powierzchnia działek: - a) 8.893 m2, b) 1.645 m2
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - KW Nr 3178
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania:
- przeznaczenie w obszarze oznaczonym symbolem U:
o budynki usługowe, w tym handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2,
o budynki biurowo-administracyjne oraz przeznaczone na gastronomię i rekreację,
o budynki zamieszkania zbiorowego związanego ze świadczeniem usług turystyki w
obiektach hotelarskich - hotel, motel, pensjonat,
o obiekty obsługi komunikacyjnej (zakaz lokalizacji stacji benzynowej)
z możliwością lokalizacji więcej niż jednego obiektu wraz z drogami wewnętrznymi,
parkingami naziemnymi wielopoziomowymi i obiektami małej architektury oraz
urządzeniami infrastruktury technicznej,
- przeznaczenie w obszarze oznaczony symbolem U1:
o budynki usługowe, w tym: handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m2,
o budynki biurowo-administracyjne oraz przeznaczone na gastronomię i rekreację
o budynki zamieszkania zbiorowego związanego ze świadczeniem usług turystyki w
obiektach hotelarskich – hotel, motel, pensjonat wraz z drogami wewnętrznymi i
obiektami małej architektury; dopuszcza się na tym obszarze lokalizację.
Szczegółowy opis znajduje się na
stronie:http://bip.koscierzyna.gda.pl/i/uchwaly/XLVII_341_2009.pdf
6. Termin zagospodarowania nieruchomości: Rozpoczęcie zabudowy obiektu o
podstawowym przeznaczeniu w terminie 3 lat, za które uważa się wybudowanie
fundamentów i zakończenia tej 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. Ograniczenia:
1. W działce nr 274 będącej przedmiotem przetargu umieszczone są następujące
podziemne sieci: a) energetyczna eAN, eN, b) sanitarna ks500, ks150, c) deszczowa
kd400, kd200 oraz słup oświetleniowy, które nie są objęte przetargiem.
2. W związku z powyższym zachodzi konieczność nieodpłatnego 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 i urządzeniach, w celu wykonywania
wszelkich prac niezbędnych do usuwania awarii lub wykonywania czynności
konserwacyjnych. Prawo to podlega ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej, która
zostanie założona dla działki nr 274
3. Właściciel nieruchomości obciążonej nie może na gruncie, w którym wybudowane są
sieci i urządzenia, umieszczać żadnych urządzeń, budowli oraz nasadzać drzew. W
przypadku ewentualnej zabudowy działki objętej przetargiem, jej właściciel zobowiązany
będzie do przebudowy w/w sieci na warunkach podanych przez gestora, na własny koszt.
8. Uwagi
Dla terenu objętego przetargiem zostały wykonane badania geotechniczne i sporządzono
stosowną opinię, z którą należy zapoznać się w tut. urzędzie (pokój nr 41)
9. Cena wywoławcza nieruchomości brutto w zł: a) 3.720.000,00; b) 680.000,00
10. Wysokość wadium w zł.: a) 380.000,00; b) 70.000,00.
- Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 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 pieniądzu (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 16 grudnia 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 z przetargu, w takim terminie, aby została
zaksięgowana na koncie Gminy Miejskiej 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 247 i 277 Gminie Miejskiej Kościerzyna służy prawo
pierwokupu w rozumieniu art. 596 i następnych Kodeksu Cywilnego. Prawo to podlega
ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej założonych dla nieruchomości będących
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 lub na
wgn@koscierzyna.gda.pl

WGN.72241-33/10

Kościerzyna, 6 października 2010 r.

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) 172/59; b) 172/61
3. Powierzchnia działek – a) 0,8129 ha; b) 1,7247 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) 740.000,00; b) 1.650.000,00
8. Wysokość wadium w zł.: - a) 80.000,00: b) 170.000,00
9. Ograniczenia:
1. W działkach nr 172/59 i 172/61 będących przedmiotem przetargu umieszczone są (przy
zachodnio-północnej granicy działek) następujące podziemne sieci: a) sanitarna ks200, b)
wodociągowa w150, które nie są objęte przetargiem.
2. W związku z powyższym zachodzi konieczność nieodpłatnego ustanowienia
służebności gruntowej polegającej na obowiązku znoszenia wybudowanych w tych
działkach w/w sieci przez czas nieoznaczony oraz udostępnienia nieruchomości w
przypadku wystąpienia awarii w wybudowanych instalacjach i urządzeniach, w celu
wykonywania wszelkich prac niezbędnych do usuwania awarii lub wykonywania
czynności konserwacyjnych. Prawo to podlega ujawnieniu w dziale III księgach
wieczystych, które zostaną założona dla działek nr 172/59 i 172/61,
3. Użytkownik wieczysty nieruchomości obciążonej nie może na gruncie, w którym
wybudowane są sieci i urządzenia, umieszczać żadnych urządzeń, budowli oraz nasadzać
drzew. W przypadku ewentualnej zabudowy działki objętej przetargiem, jej właściciel
zobowiązany będzie do przebudowy w/w sieci na warunkach podanych przez gestora, na

własny koszt.
10. 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.
11. 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 2011.
12. 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 14 grudnia 2010 r. o godz. 1400 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 7 grudnia 2010 r.
- 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 lub
na wgn@koscierzyna.gda.pl .
Burmistrz Miasta
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 6 października 2010 r.

WGN.72241-32/10

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 działek 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 działek: 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 działek brutto w zł: - a) 450.000,00; b) 750.000,00; c) 400.000,00
8. Wysokość wadium w zł.: - a) 45.000,00; b) 75.000,00; c) 40.000,00
- Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz. 1200 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 7 grudnia 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.
- 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 lub
na wgn@koscierzyna.gda.pl .
Burmistrz Miasta
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 5 października 2010 r.

WGN.72241-31/10

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości przeznaczonych na cele zabudowy usługowej, położonej
w Kościerzynie przy ul. Budowlanych w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 03, ul. Budowlanych
2. Nr działki: - 179/38 (ozn. 7.U)
3. Powierzchnia działki: 2.840 m2
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - KW Nr 9515
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania:
- przeznaczenie w obszarze oznaczonym symbolem 7.U:
a) przeznaczenie podstawowe – usługi
b) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:
zabudowa usługowa, w tym dopuszcza się lokalizację stacji paliw, zabudowa gospodarcza
i garaże towarzyszące podstawowej funkcji terenu, lokalizacja urządzeń i obiektów
infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych służących zabudowie
Szczegółowy opis znajduje się na stronie:
http://bip.koscierzyna.gda.pl/i/uchwaly/LII_396_2009.pdf
6. Termin zagospodarowania nieruchomości: Rozpoczęcie zabudowy w terminie 3 lat, za
które uważa się wybudowanie fundamentów i zakończenia tej 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. Ograniczenia:
1. W działce nr 179/38 będącej przedmiotem przetargu umieszczone są następujące
podziemne sieci: a) energetyczne 3eWN, eAWN, b) telefoniczne tA, 2tA, c) deszczowe
kd400, kd200, które nie są objęte przetargiem.
2. W związku z powyższym zachodzi konieczność nieodpłatnego 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 i urządzeniach, w celu wykonywania
wszelkich prac niezbędnych do usuwania awarii lub wykonywania czynności
konserwacyjnych. Prawo to podlega ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej, która
zostanie założona dla działki nr 179/38.
3. Właściciel nieruchomości obciążonej nie może na gruncie, w którym wybudowane są
sieci i urządzenia, umieszczać żadnych urządzeń, budowli oraz nasadzać drzew. W
przypadku ewentualnej zabudowy działki objętej przetargiem, jej właściciel zobowiązany

będzie do przebudowy w/w sieci na warunkach podanych przez gestora, na własny koszt.
4. Teren działki nr 179/38 pełni rolę zbiornika retencyjnego, który przejmuje wody
opadowe z terenów okolicznych. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu należy
przewidzieć i wykonać roboty mające na celu przejęcie wód opadowych i skierowanie ich
do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Projekt zagospodarowania
działki należy uzgodnić z zarządcą sieci kanalizacji deszczowej.
8. Cena wywoławcza nieruchomości brutto w zł: 410.000,00
9. Wysokość wadium w zł.: 41.000,00.
- Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 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 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 7 grudnia 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 z przetargu, w takim terminie, aby została
zaksięgowana na koncie Gminy Miejskiej 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 247 i 277 Gminie Miejskiej Kościerzyna służy prawo
pierwokupu w rozumieniu art. 596 i następnych Kodeksu Cywilnego. Prawo to podlega
ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej założonych dla nieruchomości będących
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 lub na
wgn@koscierzyna.gda.pl
Burmistrz Miasta
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, dnia 20 września 2010 r.

WGN. 72243-41/10

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
parkingu przy cmentarzu zlokalizowanego na działce gruntu ozn. nr geodez 240/2, będącej
własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzyna.
Położenie
nieruchomości

Kościerzyna
obręb 08
ulica Markubowo

Nr
geodez.
działki

Pow. w
m2

Okres umowy

Wywoławcza wysokość
opłaty za dzierżawę w
stosunku dziennym

Wysokość
wadium
w zł

240/2

A 12,5m2
B 12,5
m2
C 12,5m2
D 12,5m2
E 12,5 m2
F 18,0 m2
G 18,0m2
H 20,0m2
I 40,0 m2
J 40,0 m2
K 40,0
m2
L 20,0 m2
Ł 40,0 m2
M
40,0m2
N 40,0m2
O 20,0m2
P 20,0 m2
R 40,0m2
S 40,0 m2
T 40,0 m2
U 40,0m2
W20,0m2

29.10.2010 –
1.11.2010 r.

8,00 zł za 1 m2

100,00 zł

Mapa
Warunki aukcji:
1. Wpłaty wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy dokonać (podając na
dowodzie wpłaty oznaczenie literowe konkretnego miejsca) 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 8 października 2010 r.
2. Aukcja odbędzie się dniu 15 października 2010 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu
Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.
3. Wywoławcza wysokość opłaty za dzierżawę wynosi 8,00 zł netto za 1 m2 w stosunku

dziennym.
4. Minimalna kwota postąpienia wynosi 1,00 zł za 1 m2 terenu.
5. Opłata oraz minimalna kwota postąpienia są kwotami netto (bez VAT). W trakcie
aukcji jej uczestnicy podają kwoty netto. Opłata ustalona w trakcie aukcji będzie
powiększona o podatek VAT 22%.
6. Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra aukcję zostanie zaliczone na opłaty.
W przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz
Gminy Miejskiej Kościerzyna.
8. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się bez odsetek w terminie 3 dni po
zakończeniu aukcji.
9. Dzierżawiący miejsce na parkingu nie może oddawać tej powierzchni w użytkowanie
innym podmiotom.
10. Burmistrz Miasta Kościerzyna zastrzega sobie prawo odwołania aukcji bez podania
przyczyn, najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41) lub telefonicznie pod nr 58 680
23 25 w godzinach pracy urzędu.
12. W sprawach nie uregulowanych w powyższych warunkach stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego, w szczególności art. 701 – 702.
BURMISTRZ MIASTA KOSCIERZYNA
MARCIN MODRZEJEWSKI

Kościerzyna, 20 września 2010 r.

WGN. 72243-01/10

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.) ogłasza przetarg na dzierżawę części niezabudowanych działek gruntu
ozn. nr geodez 55/1 i 55/2, położonych w obrębie 11 miasta Kościerzyna, stanowiących
własność Gminy Miejskiej Kościerzyna w celu prowadzenia wolnostojących ogródków
gastronomicznych

Położenie
nieruchomości

Nr
geodez.
działek

Wyznaczona
część
oznaczona
symbolem

Powierzchnia
w m2

Nr
księgi
wieczys
tej

Okres
dzierżawy

Wywoławcza
wysokość
czynszu
dzierżawnego
w stosunku
miesięcznym
w roku 2011
za
1 m2

16,00 zł
+22% VAT

1.000,00

Wysokość
wadium
w zł

Kościerzyna
obręb 11
ul. Rynek
(płyta Rynku)

55/1
55/2

A

52,8

8917

10 lat
począwszy
od roku
2011 w
sezonach
letnich przy
czym okres
ten nie
może być
krótszy
niż 4 miesiące
i musi
zawierać się
w terminie
pomiędzy
15 kwietnia
a 30 października

"

"

B

52,8

"

"

"

"

"

"

C

71,0

"

"

"

"

"

"

D

112,4

"

"

"

"

"

"

E

112,4

"

"

"

"

"

"

F

73,4

"

"

"

"

"

"

G

73,4

"

"

"

"

I. Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii na terenie miasta,
potwierdzone odpowiednim dokumentem.
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 7 października 2010 r.
3. Pisemna akceptacja projektu umowy dzierżawy. Projekt umowy znajduje się w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna (III piętro, pokój
41).
4. Pisemna akceptacja wymagań dla stosowania wyposażenia okresowych wiat
gastronomicznych. Wymagania znajdują się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Kościerzyna (III piętro, pokój 41).
5. Uczestnik przetargu oraz osoba akceptująca projekt umowy dzierżawy oraz wymagań
dla stosowania wyposażenia okresowych wiat gastronomicznych winna legitymować się
pisemnym pełnomocnictwem, jeśli powyższe czynności nie będą dokonywane osobiście
przez zainteresowanego przedsiębiorcę lub upoważniony organ osoby prawnej. Aktualny
odpis z rejestru (ewidencji) oraz ewentualne pełnomocnictwo powinno być złożone w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna.
6. Uczestnik przetargu przedłoży dokument stwierdzający, że zapewnia korzystanie
z toalety zlokalizowanej przy ul. Rynek dla klientów ogródków gastronomicznych w
godzinach ich otwarcia.
7. Przedsiębiorca nie posiadający lokalu gastronomicznego przy ulicy Rynek
zobowiązany jest do zawarcia umowy w przedmiocie korzystania z toalet z podmiotem
prowadzącym działalność przy płycie Rynku przed podpisaniem umowy dzierżawy,
natomiast przed przystąpieniem do przetargu przedłoży od właściwego podmiotu
zapewnienie zawarcia stosownej umowy.
8. Dzierżawca zobowiązuje się nie sporządzać potraw w ogródku gastronomicznym.
9. Dzierżawca zapewnia, iż ogródek gastronomiczny od momentu rozpoczęcia
działalności będzie usytuowany w wyznaczonym miejscu oraz kompletnie wyposażony.
10. Każdorazowo strony określą w aneksie do umowy dokładny okres działalności w
danym roku.
11. Dzierżawca zobowiązuje się do sprzątania całej płyty rynku solidarnie z innymi
dzierżawcami.
12. Przystępujący do przetargu przedłoży zaświadczenie stwierdzające, że nie zalega z
żadnymi płatnościami wobec Gminy Miejskiej Kościerzyna, pod rygorem
niedopuszczenia do przetargu.
13. Dzierżawca nie może oddawać dzierżawionej powierzchni w użytkowanie innym
podmiotom.
14. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy dzierżawy w
przypadku odstępstwa od jakichkolwiek warunków umowy.
15. Dokumenty i czynności przewidziane w pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 12 powinny być złożone
najpóźniej dzień przed rozpoczęciem przetargu.
II. Zgodnie z uchwałą Nr LVI/444/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2010
r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/84/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów
sprzedaży, wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
wprowadzania zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów
alkoholowych oraz kontroli obrotu tymi napojami, przedsiębiorca pragnący prowadzić
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 4,5% oraz piwa
w wolnostojącym ogródku gastronomicznym musi posiadać odrębne zezwolenie.
III. Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2010 r. (czwartek) o godz. 11:00 w

siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.
2. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 16,00 zł netto za 1m2 w
stosunku miesięcznym.
3. Minimalna kwota postąpienia wynosi 2,00 zł za 1 m2 powierzchni.
4. Opłata oraz minimalna kwota postąpienia są kwotami netto (bez VAT). W trakcie
przetargu uczestnicy również podają kwoty netto. Opłata ustalona w trakcie przetargu
będzie powiększona o podatek VAT 22%.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet
czynszu dzierżawnego. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia
przeprowadzonego przetargu. W przypadku uchylenia się 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 przetargu.
7. Stawka opłat za dzierżawę obowiązująca w danym roku kalendarzowym ulega
corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy, w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku,
w którym stawka uległa zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
publikowanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
121 poz. 844 z późn. zm.
8. Burmistrz Miasta Kościerzyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, jak również
jego zmiany. Zmiana warunków może zostać dokonana najpóźniej do chwili rozpoczęcia
przetargu.
9. Dodatkowe informacje 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.
BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA
MARCIN MODRZEJEWSKI

Kościerzyna, 9 września 2010 r.

WGN.72241-27/10
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu, położonej na terenie miasta Kościerzyna w obrębie
geodezyjnym nr 07 przy ulicy Wierzysko, stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Kościerzyna. Wyznaczony na dzień 7 września I przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym.
Położenie
nieruchomości

obręb 07
ul. Wierzysko

Nr
działki

241/6

Pow.
nieruchomości
ha

0,1129

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie w planie
przestrzen.
zagospodarowania

Cena
wywoławcza
brutto w zł

Wysokość
wadium w
zł

3093

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna, z
dopuszczeniem usług
jako towarzyszących
podstawowemu
przeznaczeniu, jak:
handel, gastronomia,
turystyka, rzemiosła
usługowe

114.000,00

12.000,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2010 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 12 października 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. 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), telefonicznie
pod nr 058 680 23 37 lub wgn@koscierzyna.gda.pl w godzinach pracy urzędu.
BURMISTRZ MIASTA
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 31 sierpnia 2010 r.

WGN.72241-25/10

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na cele zabudowy usługowej, położonej w
Kościerzynie przy ul. J Hallera – Żurawinowej w obrębie geodezyjnym nr 06, stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Pierwszy i drugi przetarg zakończony wynikiem
negatywnym wyznaczone były na dzień 17 czerwca i 24 sierpnia 2010 r.
1. Położenie nieruchomości:
Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 06, ul. J. Hallera – Żurawinowa
2. Nr działek:
14/41, 14/82 (oznaczenie w planie miejscowym: KS, UG, UT, UH, MN,)
3. Powierzchnia działek: - 4.878 m2
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - KW Nr 21926
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania:
teren oznaczony symbolem KS, UG, UT, UH, MN, co stanowi tereny zabudowy usług z
zakresu komunikacji, gastronomi, turystyki i handlu z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej;
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: - 1.090.000,00
8. Wysokość wadium w zł.: - 110.000,00
- Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 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 pieniądzu na konto
Gminy Miejskiej Kościerzyna urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul.
Świętojańska 1, nr 68 8328 0007 2001 0008 0884 0004, najpóźniej w dniu 2 listopada
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.
- 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 lub
na wgn@koscierzyna.gda.pl
Z up. Burmistrza
Ewa Aleksandrowicz
Zastępca Burmistrza

Kościerzyna, 10 sierpnia 2010 r.

WGN.72241-24/10

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na cele zabudowy usługowej,
położonych w Kościerzynie przy ul. Wojska Polskiego w obrębie geodezyjnym nr 08,
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Pierwszy przetarg wyznaczony na
dzień 27 maja 2010 r. i drugi przetarg wyznaczony na dzień 5 sierpnia 2010 r. zakończyły
się wynikiem negatywnym.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 08, ul. Wojska Polskiego
2. Nr działek: - a) 274 (ozn. U); b) 277 (ozn. U1)
3. Powierzchnia działek: - a) 8.893 m2, b) 1.645 m2
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - KW Nr 3178
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania:
- przeznaczenie w obszarze oznaczonym symbolem U:
- budynki usługowe, w tym handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 ,
- budynki biurowo-administracyjne oraz przeznaczone na gastronomię i rekreację,
- budynki zamieszkania zbiorowego związanego ze świadczeniem usług turystyki w
obiektach hotelarskich - hotel, motel, pensjonat,
- obiekty obsługi komunikacyjnej (zakaz lokalizacji stacji benzynowej)
z możliwością lokalizacji więcej niż jednego obiektu wraz z drogami wewnętrznymi,
parkingami naziemnymi wielopoziomowymi i obiektami małej architektury oraz
urządzeniami infrastruktury technicznej,
- przeznaczenie w obszarze oznaczony symbolem U1:
- budynki usługowe, w tym: handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m2,
- budynki biurowo-administracyjne oraz przeznaczone na gastronomię i rekreację
- budynki zamieszkania zbiorowego związanego ze świadczeniem usług turystyki w
obiektach hotelarskich – hotel, motel, pensjonat
wraz z drogami wewnętrznymi i obiektami małej architektury; dopuszcza się na tym
obszarze lokalizację.
Szczegółowy opis znajduje się na
stronie:http://bip.koscierzyna.gda.pl/i/uchwaly/XLVII_341_2009.pdf
6. Termin zagospodarowania nieruchomości: Rozpoczęcie zabudowy obiektu o
podstawowym przeznaczeniu w terminie 3 lat, za które uważa się wybudowanie
fundamentów i zakończenia tej 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. Ograniczenia:
1. W działce nr 274 będącej przedmiotem przetargu umieszczone są następujące

podziemne sieci: a) energetyczna eAN, eN, b) sanitarna ks500, ks150, c) deszczowa
kd400, kd200 oraz słup oświetleniowy, które nie są objęte przetargiem.
2. W związku z powyższym zachodzi konieczność nieodpłatnego 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 i urządzeniach, w celu wykonywania
wszelkich prac niezbędnych do usuwania awarii lub wykonywania czynności
konserwacyjnych. Prawo to podlega ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej, która
zostanie założona dla działki nr 274
3. Właściciel nieruchomości obciążonej nie może na gruncie, w którym wybudowane są
sieci i urządzenia, umieszczać żadnych urządzeń, budowli oraz nasadzać drzew. W
przypadku ewentualnej zabudowy działki objętej przetargiem, jej właściciel zobowiązany
będzie do przebudowy w/w sieci na warunkach podanych przez gestora, na własny koszt.
8. Uwagi
Dla terenu objętego przetargiem zostały wykonane badania geotechniczne i sporządzono
stosowną opinię, z którą należy zapoznać się w tut. urzędzie (pokój nr 41).
9. Cena wywoławcza nieruchomości brutto w zł: a) 4.650.000,00; b) 850.000,00
10. Wysokość wadium w zł.: a) 470.000,00; b) 90.000,00.
- Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 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 pieniądzu (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 12 października 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 z przetargu, w takim terminie, aby została
zaksięgowana na koncie Gminy Miejskiej 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 247 i 277 Gminie Miejskiej Kościerzyna służy prawo

pierwokupu w rozumieniu art. 596 i następnych Kodeksu Cywilnego. Prawo to podlega
ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej założonych dla nieruchomości będących
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 lub na
wgn@koscierzyna.gda.pl
BURMISTRZ MIASTA
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 02 sierpnia 2010 r.

WGN.72241-23/10

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej pod tereny usług, sportu i rekreacji,
położonej w Kościerzynie przy ul. A. Piechowskiego w obrębie geodezyjnym nr 06,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 06, ul. A. Piechowskiego
2. Nr działek: - 1/5, 4/3
3. Powierzchnia nieruchomości: - 4229 m2
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - a) KW Nr 3203, b) KW Nr 14990
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania: - tereny usług
sportu i rekreacji, dopuszcza się: a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jako
uzupełnienie funkcji podstawowej; b) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego
zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe - dom dziecka, dom rencisty,
klasztor, c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem
usług turystyki w obiektach hotelarskich jak – hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy,
dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne, d) lokalizację usług
komercyjnych jak – handel, gastronomia, turystyka, centra konferencyjne i
wystawiennicze, e) lokalizację usług publicznych jak – opieka zdrowotna, opieka
społeczna i socjalna
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: - 800.000,00
8. Wysokość wadium w zł.: - 80.000,00
9. Obciążenia:
1) W działce nr 4/3 będącej przedmiotem sprzedaży ułożone są sieci - wodociągowa
(w110) oraz kanalizacja sanitarna (ks200), 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. 2.
2) W przypadku ewentualnej zabudowy działki nr 4/3, jej właściciel zobowiązany będzie
do przebudowy w/w sieci na warunkach podanych przez gestora sieci, na własny koszt.
- Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2010 r. o godz. 1200 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 na

dowodzie wpłaty nr działek) wyłącznie na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna urządzone
w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, nr 68 8328 0007 2001 0008
0884 0004, najpóźniej w dniu 7 października 2010 r.
- 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 lub
na wgn@koscierzyna.gda.pl
BURMISTRZ MIASTA
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 02 sierpnia 2010 r.

WGN.72241-22/10

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości, przeznaczonej jako tereny zakładów produkcyjnych,
przetwórstwa i magazynowo-składowych położonej w Kościerzynie przy ul.
Budowlanych w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kościerzyna.
1. Położenie nieruchomości:
Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 03, ul. Budowlanych
2. Nr działki:
179/30 (oznaczenie w planie miejscowym: 07-PS)
3. Powierzchnia działki: - 1,4790 ha
4. Nr Księgi Wieczystej: - KW Nr 5828
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania:
teren oznaczony symbolem 07-PS, stanowi tereny zakładów produkcyjnych, przetwórstwa
i magazynowo-składowych; dozwolona lokalizacja obiektów zaplecza administracyjnosocjalnego i technicznego a także urządzeń transportu, infrastruktury technicznej wraz z
zielenią towarzyszącą.
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: - 1.350.000,00
8. Wysokość wadium w zł.: - 140.000,00
- Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2010 r. o godz. 1000 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 na
dowodzie wpłaty nr działki) wyłącznie na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna urządzone
w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, nr 68 8328 0007 2001 0008
0884 0004, najpóźniej w dniu 7 października 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 działki nr 179/30 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 lub na
wgn@koscierzyna.gda.pl
BURMISTRZ MIASTA
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 02 sierpnia 2010 r.

WGN.72241-21 /10

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu, położonej w Kościerzynie w obrębie geodezyjnym nr 08
przy ulicy Markubowo, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Położenie
działki

obręb nr 08
ul.
Markubowo

Nr
działki

40/7

Pow.
działki
w m2

133

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

8869

poprawienie
warunków
zagospodarowania

13.000,00

1.300,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2010 r. o godz. 1130 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 1 września 2010 r.
3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, których nieruchomości bezpośrednio graniczą z
przedmiotem sprzedaży.
4. W działce będącej przedmiotem sprzedaży ułożone są linie energetyczne eAN, sieć
wodociągowa (w50), 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. 5.
5. 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.
6. Nabywca w/w działki jest zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności
gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego
właściciela działki nr 40/6
Obowiązek ustanowienia służebności wymienionej wyżej) stanie się bezprzedmiotowy,
gdy nabywcą działki będącej przedmiotem przetargu ustanowiony zostanie właściciel
działki nr 40/6.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
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 MIASTA
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 2 sierpnia 2010 r.

WGN.72241-20/10

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu, położonej na terenie miasta Kościerzyna w obrębie
geodezyjnym nr 07 przy ulicy Wierzysko, stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Kościerzyna.
Położenie
nieruchomości

obręb 07
ul.Wierzysko

Nr
działki

241/6

Pow.
nieruchomości
ha

0,1129

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie w planie
przestrzen.
zagospodarowania

Cena
wywoławcza
brutto w zł

Wysokość
wadium w
zł

3093

zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, z
dopuszczeniem usług
jako towarzyszących
podstawowemu
przeznaczeniu, jak:
handel, gastronomia,
turystyka, rzemiosła
usługowe

143.000,00

15.000,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2010 r. o godz. 1000 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 1 września 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. 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), telefonicznie
pod nr 058 680 23 37 lub wgn@koscierzyna.gda.pl w godzinach pracy urzędu.
BURMISTRZ MIASTA
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, dnia 2 sierpnia 2010 r.

WGN. 722430-07/10
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 korzystanie
z powierzchni reklamowej o pow. 6 m 2 zlokalizowanej na nośniku będącym własnością
Gminy Miejskiej Kościerzyna umieszczonym na działce gruntu ozn. nr geodez 291/5,
położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna.

Położenie
nieruchomości

Nr
geodez.
działki

Oznaczenie
nośników
reklamowych

Pow.
reklamy
w m2

Okres
umowy

Wywoławcza
wysokość
opłaty za całą
pow.
reklamową w
stosunku
rocznym

Kościerzyna
obręb 11
rejon ronda Wojska
Polskiego/Szopińskiego

291/5

B

6

3 lata

3.000,00 netto
+ 22% VAT

Wysokość
wadium
w zł

1.000,00

Warunki aukcji:
1. Wpłaty wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy dokonać (podając na
dowodzie wpłaty oznaczenie konkretnego nośnika reklamowego) 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 19 sierpnia 2010 r.
2. Przystępujący do aukcji przedłoży zaświadczenie stwierdzające, że nie zalega z
żadnymi płatnościami wobec Gminy Miejskiej Kościerzyna, pod rygorem
niedopuszczenia do aukcji.
3. Aukcja odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2010 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu
Miasta Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.
4. Wywoławcza wysokość opłaty za powierzchnię reklamową wynosi 3.000,00 zł netto w
stosunku rocznym.
5. Minimalna kwota postąpienia wynosi 100,00 zł za powierzchnię reklamy.
6. Opłata oraz minimalna kwota postąpienia są kwotami netto (bez VAT). W trakcie
aukcji jej uczestnicy podają kwoty netto. Opłata ustalona w trakcie aukcji będzie
powiększona o podatek VAT 22%.
7. Stawka opłat za powierzchnię reklamową obowiązująca w danym roku kalendarzowym

ulega corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy, w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku,
w którym stawka uległa zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
publikowanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
121 poz. 844 z późn. zm.).
8. Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji.
9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra aukcję zostanie zaliczone na opłaty.
W przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz
Gminy Miejskiej Kościerzyna.
10. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się bez odsetek w terminie 3 dni po
zakończeniu aukcji.
11. Nie umieszczenie reklamy na nośniku reklamowym w ciągu 1 m-ca od dnia
podpisania umowy spowoduje wygaśnięcie umowy i przepadek wadium.
12. Korzystający z miejsca reklamowego nie może oddawać tej powierzchni w
użytkowanie innym podmiotom.
13. Kształt, kolorystykę oraz treść powierzchni reklamowych przed umieszczeniem ich na
nośnikach należy uzgodnić z tut. organem.
14. Nośniki reklamowe zlokalizowane będą na terenie położonym w zespole
urbanistycznym miasta Kościerzyna wpisanego do Rejestru Zabytków, w związku z czym
umieszczenie reklam może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
15. Burmistrz Miasta Kościerzyna zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji bez
podania przyczyn, najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
16. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41) lub telefonicznie pod nr 58 680
23 25 w godzinach pracy urzędu.
17. W sprawach nie uregulowanych w powyższych warunkach stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego, w szczególności art. 701 – 702.

Kościerzyna, dnia 6 lipca 2010 r.

WGN. 722430-03/10

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 korzystanie
z powierzchni reklamowych o pow. 6 m 2 zlokalizowanych na nośnikach będących
własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna umieszczonych na działce gruntu ozn. nr
geodez 291/5, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna.

Położenie
nieruchomości

Nr
geodez.
działki

Oznaczenie
nośników
reklamowych

Pow.
reklamy
w m2

Okres
umowy

Kościerzyna
obręb 11
rejon ronda
Wojska
Polskiego/
Szopińskiego

291/5

A
B
C

6
6
6

3 lata

Wywoławcza
wysokość
opłaty za całą
pow.
reklamową w
stosunku
rocznym

3.000,00 netto
+ 22% VAT

Wysokość
wadium
w zł

1.000,00
1.000,00
1.000,00

Warunki aukcji:
1. Wpłaty wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy dokonać (podając na
dowodzie wpłaty oznaczenie konkretnego nośnika reklamowego) na konto Urzędu Miasta
Kościerzyna urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, nr 52
8328 0007 2001 0008 0884 0001, najpóźniej w dniu 21 lipca 2010 r.
2. 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 o reklamę.
3. Aukcja odbędzie się w dniu 26 lipca 2010 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miasta
Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.
4. Wywoławcza wysokość opłaty za powierzchnię reklamową wynosi 3.000,00 zł netto w
stosunku rocznym.
5. Minimalna kwota postąpienia wynosi 100,00 zł za powierzchnię reklamy.
6. Opłata oraz minimalna kwota postąpienia są kwotami netto (bez VAT). W trakcie
aukcji jej uczestnicy podają kwoty netto. Opłata ustalona w trakcie aukcji będzie
powiększona o podatek VAT 22%.
7. Stawka opłat za powierzchnię reklamową obowiązująca w danym roku kalendarzowym
ulega corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy, w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku,
w którym stawka uległa zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,

publikowanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
121 poz. 844 z późn. zm.).
8. Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji.
9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra aukcję zostanie zaliczone na opłaty.
W przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz
Gminy Miejskiej Kościerzyna.
10. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się bez odsetek w terminie 3 dni po
zakończeniu aukcji.
11. Nie umieszczenie reklamy na nośniku reklamowym w ciągu 1 m-ca od dnia
podpisania umowy spowoduje wygaśnięcie umowy i przepadek wadium.
12. Korzystający z miejsca reklamowego nie może oddawać tej powierzchni w
użytkowanie innym podmiotom.
13. Kształt, kolorystykę oraz treść powierzchni reklamowych przed umieszczeniem ich na
nośnikach należy uzgodnić z tut. organem.
14. Nośniki reklamowe zlokalizowane będą na terenie położonym w zespole
urbanistycznym miasta Kościerzyna wpisanego do Rejestru Zabytków, w związku z czym
umieszczenie reklam może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
15. Burmistrz Miasta Kościerzyna zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji bez
podania przyczyn, najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
16. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41) lub telefonicznie pod nr 58 680
23 25 w godzinach pracy urzędu.
17. W sprawach nie uregulowanych w powyższych warunkach stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego, w szczególności art. 701 – 702.

Kościerzyna, 24 czerwca 2010 r.

WGN.72241-17/10
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny ograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie w obrębie geodezyjnym nr
06 przy ulicy K. Tetmajera, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym wyznaczony był na dzień 24
czerwca 2010 r.

Położenie
działki

Nr
działki

Pow.
działki
w m2

obręb nr
06
ul. K.
Tetmajera

1412
1411
1410
1409
1408
1407

174
176
164
174
177
254

Nr księgi
wieczystej

14709

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

poprawienie
warunków
zagospodarowania

14.000,00
14.100,00
13.200,00
14.000,00
14.200,00
20.400,00

1.400,00
1.450,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
2.050,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2010 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 23
lipca 2010 r.
3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, których nieruchomości bezpośrednio graniczą z
przedmiotem sprzedaży.
4. Licytacja prowadzona będzie w kolejności podanej w nin. ogłoszeniu, a w przypadku jeżeli
któraś z następujących po sobie działek nie znajdzie nabywcy licytacja na kolejne działki zostanie
unieważniona.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
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

WGN. 72241 – 12/10

Kościerzyna, dnia 22 czerwca 2010 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Kościerzyna
odwołuje ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr
geodez. 1407, położonej w Kościerzynie w obrębie geodezyjnym nr 06 przy ulicy K.
Tetmajera, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. W trakcie postępowania
przetargowego stwierdzono brak oferentów zainteresowanych nabyciem działek 1410,
1409 i 1408. Tym samym nie jest możliwe prowadzenie licytacji zgodnie z warunkami
zawartymi w punkcie 4 ogłoszenia o przetargu nr WGN.72241 – 12/10 z dnia 18 maja
2010 r.
Z uwagi na powyższe działka ozn. nr geodez. 1407 nie może zostać sprzedana.
Burmistrz Miasta Kościerzyna
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 18 czerwca 2010 r.

WGN.72241-16/10
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na cele zabudowy usługowej, położonej w
Kościerzynie przy ul. J Hallera – Żurawinowej w obrębie geodezyjnym nr 06, stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem
negatywnym wyznaczone były na dzień 17 czerwca 2010 r.
1. Położenie nieruchomości:
Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 06, ul. J. Hallera – Żurawinowa
2. Nr działek:
14/41, 14/82 (oznaczenie w planie miejscowym: KS, UG, UT, UH, MN,)
3. Powierzchnia działek: - 4.878 m2
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - KW Nr 21926
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania:
teren oznaczony symbolem KS, UG, UT, UH, MN, co stanowi tereny zabudowy usług z
zakresu komunikacji, gastronomi, turystyki i handlu z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej;
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: - 1.500.000,00
8. Wysokość wadium w zł.: - 150.000,00
- Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 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 pieniądzu na konto Gminy
Miejskiej Kościerzyna urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, nr
68 8328 0007 2001 0008 0884 0004, najpóźniej w dniu 16 sierpnia 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.
- 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 lub na wgn@koscierzyna.gda.pl

BURMISTRZ MIASTA
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 28 maja 2010 r.

WGN.72241-14/10

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III 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. Pierwszy i drugi przetarg zakończony wynikiem
negatywnym wyznaczone były na dzień 24 lutego i 13 maja 2010 r.
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: - 2.000.000,00
8. Wysokość wadium w zł.: - 200.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2010 r. o godz. 1300 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 30 lipca 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, 28 maja 2010 r.

WGN.72241-13/10

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na cele zabudowy usługowej,
położonych w Kościerzynie przy ul. Wojska Polskiego w obrębie geodezyjnym nr 08,
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Pierwszy przetarg zakończony
wynikiem negatywnym wyznaczony był na dzień 27 maja 2010 r.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 08, ul. Wojska
Polskiego
2. Nr działek: - a) 274 (ozn. U); b) 277 (ozn. U1)
3. Powierzchnia działek: - a) 8.893 m2, b) 1.645 m2
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - KW Nr 3178
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania:
przeznaczenie w obszarze oznaczonym symbolem U:
2
o budynki usługowe, w tym handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m ,
o budynki biurowo-administracyjne oraz przeznaczone na gastronomię i
rekreację,
o budynki zamieszkania zbiorowego związanego ze świadczeniem usług
turystyki w obiektach hotelarskich - hotel, motel, pensjonat,
o obiekty obsługi komunikacyjnej (zakaz lokalizacji stacji benzynowej)
z możliwością lokalizacji więcej niż jednego obiektu wraz z drogami wewnętrznymi,
parkingami naziemnymi wielopoziomowymi i obiektami małej architektury oraz
urządzeniami infrastruktury technicznej,
przeznaczenie w obszarze oznaczony symbolem U1:
1. budynki usługowe, w tym: handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m2,
2. budynki biurowo-administracyjne oraz przeznaczone na gastronomię i rekreację
budynki zamieszkania zbiorowego związanego ze świadczeniem usług turystyki w
obiektach hotelarskich – hotel, motel, pensjonat
wraz z drogami wewnętrznymi i obiektami małej architektury; dopuszcza się na tym
obszarze lokalizację.
Szczegółowy opis znajduje się na

stronie:http://bip.koscierzyna.gda.pl/i/uchwaly/XLVII_341_2009.pdf
6. Termin zagospodarowania nieruchomości: Rozpoczęcie zabudowy obiektu o
podstawowym przeznaczeniu w terminie 3 lat, za które uważa się wybudowanie
fundamentów i zakończenia tej 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. Ograniczenia:
1. W działce nr 274 będącej przedmiotem przetargu umieszczone są następujące
podziemne sieci: a) energetyczna eAN, eN, b) sanitarna ks500, ks150, c) deszczowa
kd400, kd200 oraz słup oświetleniowy, które nie są objęte przetargiem.
2. W związku z powyższym zachodzi konieczność nieodpłatnego 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 i urządzeniach, w celu wykonywania
wszelkich prac niezbędnych do usuwania awarii lub wykonywania czynności
konserwacyjnych. Prawo to podlega ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej, która
zostanie założona dla działki nr 274
3. Właściciel nieruchomości obciążonej nie może na gruncie, w którym wybudowane są
sieci i urządzenia, umieszczać żadnych urządzeń, budowli oraz nasadzać drzew. W
przypadku ewentualnej zabudowy działki objętej przetargiem, jej właściciel zobowiązany
będzie do przebudowy w/w sieci na warunkach podanych przez gestora, na własny koszt.
8. Uwagi
Dla terenu objętego przetargiem zostały wykonane badania geotechniczne i sporządzono
stosowną opinię, z którą należy zapoznać się w tut. urzędzie (pokój nr 41)
9. Cena wywoławcza nieruchomości brutto w zł: a) 5.700.000,00; b) 1.750.000,00
10. Wysokość wadium w zł.: a) 570.000,00; b) 180.000,00.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 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 pieniądzu (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 30 lipca 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 z przetargu, w takim terminie,
aby została zaksięgowana na koncie Gminy Miejskiej 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 247 i 277 Gminie Miejskiej Kościerzyna służy
prawo pierwokupu w rozumieniu art. 596 i następnych Kodeksu Cywilnego.
Prawo to podlega ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej założonych dla
nieruchomości będących 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 lub
na wgn@koscierzyna.gda.pl

Kościerzyna,18 maja 2010 r.

WGN.72241-12 /10
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie w obrębie geodezyjnym nr
06 przy ulicy K. Tetmajera, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Położenie
działki

Nr
działki

Pow.
działki
w m2

obręb nr
06
ul. K.
Tetmajera

1412
1411
1410
1409
1408
1407

174
176
164
174
177
254

Nr księgi
wieczystej

14709

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

poprawienie
warunków
zagospodarowania

20.700,00
21.000,00
19.600,00
19.800,00
20.100,00
29.200,00

2.100,00
2.100,00
2.000,00
2.000,00
2.100,00
3.000,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2010 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 18 czerwca 2009 r.
3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, których nieruchomości bezpośrednio graniczą z
przedmiotem sprzedaży.
4. Licytacja prowadzona będzie w kolejności podanej w nin. ogłoszeniu, a w przypadku
jeżeli któraś z następujących po sobie działek nie znajdzie nabywcy licytacja na kolejne
działki zostanie unieważniona.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
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, 7 kwietnia 2010 r.

WGN.72241-9/10

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości, przeznaczonej na cele zabudowy usługowej, położonej
w Kościerzynie przy ul. J Hallera – Żurawinowej oraz na cele zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej położonej w Kościerzynie przy ul. W. Małcużyńskiego w obrębie
geodezyjnym nr 06, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
1. Położenie nieruchomości:
1) Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 06, ul. J. Hallera – Żurawinowa
2) Kościerzyna obręb geodezyjny nr 06, ul. Witolda Małcużyńskiego
2. Nr działek:
1) 14/41, 14/82 (oznaczenie w planie miejscowym: KS, UG, UT, UH, MN,)
2) 1378 (oznaczenie w planie miejscowym: MW.13)
3. Powierzchnia działek: - 1) 4.878 m2, 2) 20.375 m2
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - 1) KW Nr 21926, 2) 3203
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania:
1) teren oznaczony symbolem KS, UG, UT, UH, MN, co stanowi tereny zabudowy usług
z zakresu komunikacji, gastronomi, turystyki i handlu z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej;
2) teren oznaczony symbolem MW.13 –zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z
niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami dla samochodów
osobowych, z zielenią.
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: - 1) 1.960.000,00; 2) 2.050.000,00
8. Wysokość wadium w zł.: - 1) 200.000,00; 2) 210.000,00
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2010 r. o godz. 1000 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
na dowodzie wpłaty konkretne nr działek) wyłącznie na konto Gminy Miejskiej
Kościerzyna urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska
1, nr 68 8328 0007 2001 0008 0884 0004, najpóźniej w dniu 10 czerwca 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 14/41, 14/82 oraz nr 1378 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 lub
na wgn@koscierzyna.gda.pl
Burmistrz Miasta
Marcin Modrzejewski

Kościerzyna, 19 marca 2010 r.

WGN.72241-8/10

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na cele zabudowy usługowej,
położonych w Kościerzynie przy ul. Wojska Polskiego w obrębie geodezyjnym nr 08,
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 08, ul. Wojska
Polskiego
2. Nr działek: - a) 274 (ozn. U); b) 277 (ozn. U1)
3. Powierzchnia działek: - a) 8.893 m2, b) 1.645 m2
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - KW Nr 3178
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania:
przeznaczenie w obszarze oznaczonym symbolem U:
1. budynki usługowe, w tym handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 ,
2. budynki biurowo-administracyjne oraz przeznaczone na gastronomię i
rekreację,
3. budynki zamieszkania zbiorowego związanego ze świadczeniem usług
turystyki w obiektach hotelarskich - hotel, motel, pensjonat,
4. obiekty obsługi komunikacyjnej (zakaz lokalizacji stacji benzynowej)
z możliwością lokalizacji więcej niż jednego obiektu wraz z drogami wewnętrznymi,
parkingami naziemnymi wielopoziomowymi i obiektami małej architektury oraz
urządzeniami infrastruktury technicznej,
przeznaczenie w obszarze oznaczony symbolem U1:
1. budynki usługowe, w tym: handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m2,
2. budynki biurowo-administracyjne oraz przeznaczone na gastronomię i rekreację,
3. budynki zamieszkania zbiorowego związanego ze świadczeniem usług turystyki w
obiektach hotelarskich – hotel, motel, pensjonat
wraz z drogami wewnętrznymi i obiektami małej architektury; dopuszcza się na tym
obszarze lokalizację.
Szczegółowy opis znajduje się na
stronie:http://bip.koscierzyna.gda.pl/i/uchwaly/XLVII_341_2009.pdf
6. Termin zagospodarowania nieruchomości: Rozpoczęcie zabudowy obiektu o
podstawowym przeznaczeniu w terminie 3 lat, za które uważa się wybudowanie

fundamentów i zakończenia tej 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. Ograniczenia:
1. W działce nr 274 będącej przedmiotem przetargu umieszczone są następujące
podziemne sieci: a) energetyczna eAN, eN, b) sanitarna ks500, ks150, c) deszczowa
kd400, kd200 oraz słup oświetleniowy, które nie są objęte przetargiem.
2. W związku z powyższym zachodzi konieczność nieodpłatnego 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 i urządzeniach, w celu wykonywania
wszelkich prac niezbędnych do usuwania awarii lub wykonywania czynności
konserwacyjnych. Prawo to podlega ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej, która
zostanie założona dla działki nr 274
3. Właściciel nieruchomości obciążonej nie może na gruncie, w którym wybudowane są
sieci i urządzenia, umieszczać żadnych urządzeń, budowli oraz nasadzać drzew. W
przypadku ewentualnej zabudowy działki objętej przetargiem, jej właściciel zobowiązany
będzie do przebudowy w/w sieci na warunkach podanych przez gestora, na własny koszt.
8. Uwagi
Dla terenu objętego przetargiem zostały wykonane badania geotechniczne i sporządzono
stosowną opinię, z którą należy zapoznać się w tut. urzędzie (pokój nr 41)
9. Cena wywoławcza nieruchomości brutto w zł: a) 5.350.000,00; b) 1.650.000,00
10. Wysokość wadium w zł.: a) 550.000,00; b) 170.000,00.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 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 pieniądzu (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 19 maja 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 z przetargu, w takim terminie,
aby została zaksięgowana na koncie Gminy Miejskiej 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 247 i 277 Gminie Miejskiej Kościerzyna służy
prawo pierwokupu w rozumieniu art. 596 i następnych Kodeksu Cywilnego.
Prawo to podlega ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej założonych dla
nieruchomości będących 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 lub
na wgn@koscierzyna.gda.pl
Burmistrz Miasta
Marcin Modrzejewski
Załącznik do ogłoszenia

Kościerzyna, 2 marca 2010 r.

WGN.72241-5/10

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II 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: - 2.950.000,00
8. Wysokość wadium w zł.: - 300.000,00 zł
- Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 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 06 maja 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

