Kościerzyna, 27 grudnia 2011 r.

WGN.6840.23.2011
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miejskiej Kościerzyna:
a) I i III ustny nieograniczony obejmujący niezabudowane działki gruntu, położone na
terenie miasta Kościerzyna w obrębie geodezyjnym nr 05 przy ulicy Jana Gończa. I i II
przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 29 września i 17 listopada
2011 r.
b) II ustny nieograniczony obejmujący niezabudowaną działkę gruntu, położoną na terenie
miasta Kościerzyna w obrębie geodezyjnym nr 09 przy ulicy Wita Stwosza. I przetarg
zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 17 listopada 2011 r.
Położenie
nieruchomości

Nr
działki

Pow.
działki
w ha

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie
wynikające z
decyzji o
warunkach
zabudowy

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

101.000,00

10.500,00

obręb 05
ul. Jana
Gończa

494/3

0,1091

GD1E/00015276/4

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
z funkcją
usługową

,,

494/2

0,1038

,,

,,

102.000,00

10.500,00

123.000,00

13.000,00

,,

499/7

0,1163

,,

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
z funkcją
usługową,
dopuszcza się
lokalizację
usług w formie
samodzielnych
budynków

,,

499/8

0,1095

,,

,,

117.000,00

12.000,00

GD1E/00042901/3

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
z
dopuszczeniem
lokalizacji
usług jako
lokali
wbudowanych
oraz zabudowę
budynkami
zamieszkania
zbiorowego

193.000,00

20.000,00

obręb nr 09 ul.
Wita Stwosza

167/9

0,1565

1. Przetargi odbędą się w dniu 2 lutego 2012 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 26 stycznia 2012 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 lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS 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.

WGN.6840.22.2011

Kościerzyna, 27 grudnia 2011 r.
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na cele zabudowy usługowej, położonych w
Kościerzynie przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06, stanowiących własność Gminy
Miejskiej Kościerzyna. I i II przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 18
sierpnia i 27 października 2011 r.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 06, ul. Wrzosowa
2. Nr działek: - a) 6/43, b) 6/44
3. Powierzchnia działek: - a) 2.906 m2, b) 2.950 m2
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - KW Nr GD1E/00016030/5
5. Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania:
teren oznaczony symbolem 15-U, co stanowi tereny zabudowy usługowej, dopuszcza się
lokalizację budynków usługowych i zabudowy towarzyszącej – garaże, zabudowa gospodarcza z
wyjątkiem obiektów hodowlanych, lokalizacja dróg wewnętrznych niezbędnych dla obsługi
zabudowy oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, dopuszcza się lokalizację funkcji
mieszkaniowej w budynkach usługowych, wyłącznie jako zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
osób prowadzących działalność usługową na przedmiotowej działce.
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. Przy czym warunki te uważa się za
spełnione jedynie w sytuacji zabudowy zgodnej z przeznaczeniem podstawowym określonym w
obowiązującym planie miejscowym. 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) 556.000,00; b) 564.000,00;
8. Wysokość wadium w zł.: - a) 56.000,00; b) 57.000,00
- Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2012 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 24 lutego 2012 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
Zdzisław Czucha

Kościerzyna, 4 października 2011 r.

WGN.6840.19.2011

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miejskiej Kościerzyna:
a) II ustny nieograniczony obejmujący niezabudowane działki gruntu, położone na terenie
miasta Kościerzyna w obrębie geodezyjnym nr 05 przy ulicy Jana Gończa. I przetarg
zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 29 września 2011 r.
b) I ustny nieograniczony obejmujący niezabudowaną działkę gruntu, położoną na terenie
miasta Kościerzyna w obrębie geodezyjnym nr 09 przy ulicy Wita Stwosza.

Położenie
nieruchomości

obręb 05
ul. Jana
Gończa

,,

Nr
działki

Pow.
działki
w ha

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie
wynikające z
decyzji o
warunkach
zabudowy

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

99.000,00

10.000,00

497/2

0,1024

GD1E/00015276/4

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna z
funkcją
usługową

497/1

0,1045

,,

,,

102.000,00

10.500,00

123.000,00

13.000,00

,,

499/7

0,1163

,,

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna z
funkcją
usługową,
dopuszcza się
lokalizację usług
w formie
samodzielnych
budynków

,,

499/8

0,1095

,,

,,

117.000,00

12.000,00

GD1E/00042901/3

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna z
dopuszczeniem
lokalizacji usług
jako lokali
wbudowanych
oraz zabudowę
budynkami
zamieszkania
zbiorowego

193.000,00

20.000,00

obręb nr 09 ul.
Wita Stwosza

167/9

0,1565

1. Przetargi odbędą się w dniu 17 listopada 2011 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 10 listopada 2011 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 lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS 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.

Kościerzyna, 25 sierpnia 2011 r.

WGN.6840.16.2011

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych działek gruntu, położonych na terenie miasta Kościerzyna w obrębie
geodezyjnym nr 05 przy ulicy Jana Gończa, stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kościerzyna.
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Wysokość
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99.000,00

10.000,00

obręb 05
ul. Jana
Gończa

497/2

0,1024

GD1E/00015276/4

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna z
funkcją
usługową

,,

497/1

0,1045

,,

,,

102.000,00

10.500,00

123.000,00

13.000,00

,,

499/7

0,1163

,,

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna z
funkcją
usługową,
dopuszcza się
lokalizację
usług w formie
samodzielnych
budynków

,,

499/8

0,1095

,,

,,

117.000,00

12.000,00

,,

499/9

0,1092

,,

,,

111.000,00

11.500,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2011 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 22 września 2011 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 lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS 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.

Kościerzyna, 19 sierpnia 2011 r.

WGN.6840.17.2011

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na cele zabudowy usługowej,
położonych w Kościerzynie przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06,
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. I przetarg zakończony wynikiem
negatywnym odbył się w dniu 18 sierpnia 2011 r.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 06, ul. Wrzosowa
2. Nr działek: - a) 6/43, b) 6/44
3. Powierzchnia działek: - a) 2.906 m2, b) 2.950 m2
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - KW Nr GD1E/00016030/5
5. Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania:
teren oznaczony symbolem 15-U, co stanowi tereny zabudowy usługowej, dopuszcza
się lokalizację budynków usługowych i zabudowy towarzyszącej – garaże, zabudowa
gospodarcza z wyjątkiem obiektów hodowlanych, lokalizacja dróg wewnętrznych
niezbędnych dla obsługi zabudowy oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej w budynkach usługowych, wyłącznie
jako zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób prowadzących działalność usługową
na przedmiotowej działce.
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) 556.000,00; b) 564.000,00;
8. Wysokość wadium w zł.: - a) 56.000,00; b) 57.000,00
O Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2011 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu
Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.
O 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 20

października 2011 r.
O 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.
O 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.
O W razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości, nabywca
zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości: 10 % ceny, 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 w wysokości: 565.000,00 zł dla
nieruchomości oznaczonej nr 6/43 i 570.000,00 zł dla nieruchomości oznaczonej nr
6/44. 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 odpowiednio
565.000,00 zł lub 570.000,00 zł, na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Postanowienia zawarte w nin. punkcie dotyczą również następców prawnych osoby ,
ustalonej jako nabywca w niniejszym przetargu.
O W przypadku sprzedaży działek nr 6/43, i 6/44 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.
O 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 lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i
pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
O 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.).
O 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
O 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.
O 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
Zdzisław Czucha
Kościerzyna, 24 czerwca 2011 r.

WGN.6840.14.2011

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
działki

obręb 07
ul.
Wierzysko

Nr
działki

308/4

Pow.
działki
w ha

0,1648

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie
wynikające z
decyzji o
warunkach
zabudowy

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

GD1E/00003093/0

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna, z
dopuszczeniem
usług w obrębie
budynku
mieszkalnego

72.000,00

7.500,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2011 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 28 lipca 2011 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 lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS 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.

Kościerzyna, 13 czerwca 2011 r.

WGN.6840.13.2011

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na cele zabudowy usługowej,
położonych w Kościerzynie przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06,
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 06, ul. Wrzosowa
2. Nr działek: - a) 6/43, b) 6/44
3. Powierzchnia działek: - a) 2.906 m2, b) 2.950 m2
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - KW Nr GD1E/00016030/5
5. Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania:
teren oznaczony symbolem 15-U, co stanowi tereny zabudowy usługowej, dopuszcza się
lokalizację budynków usługowych i zabudowy towarzyszącej – garaże, zabudowa
gospodarcza z wyjątkiem obiektów hodowlanych, lokalizacja drów wewnętrznych
niezbędnych dla obsługi zabudowy oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej w budynkach usługowych, wyłącznie
jako zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób prowadzących działalność usługową na
przedmiotowej działce.
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) 556.000,00; b) 564.000,00;
8. Wysokość wadium w zł.: - a) 56.000,00; b) 57.000,00
- Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2011 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 11 sierpnia
2011 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, 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 w wysokości: 565.000,00 zł dla nieruchomości
oznaczonej nr 6/43 i 570.000,00 zł dla nieruchomości oznaczonej nr 6/44. 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 odpowiednio 565.000,00 zł lub 570.000,00 zł, 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 6/43, i 6/44 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 lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS 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
Zdzisław Czucha

Kościerzyna, 21 marca 2011 r.

WGN.6840.7.2011

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu, położonej w Kościerzynie w obrębie geodezyjnym nr 09
w rejonie ulic Towarowej – Wita Stwosza stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Kościerzyna.

Położenie
działki
obręb nr 09
ul.
Towarowa
– W.
Stwosza

Nr
działki

209/1

Pow.
działki
w ha

0,2553

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

5545

zbiornik wodny
w terenach
zabudowy
mieszkaniowousługowej

78.500,00

8.000,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2011 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 14 kwietnia 2011 r.
3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, których nieruchomości bezpośrednio graniczą z
przedmiotem sprzedaży.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia
przetargu.
5. Nabywca działki zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania ze zbiornika
wodnego wody, do celów hodowli pszczół z pasieki znajdującej się na działce nr 209/2.
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.

Kościerzyna, 21 marca 2011 r.

WGN.6840.6.2011

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny ograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu, położonej w Kościerzynie w obrębie geodezyjnym nr 05
przy ulicy St. Maczka stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Położenie
działki

Nr
działki

Pow.
działki
w m2

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

obręb nr
05
ul. St.
Maczka

162/63

77

15270

poprawienie
warunków
zagospodarowania

8.800,00

900,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2011 r. o godz. 1030 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 14 kwietnia 2011 r.
3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, których nieruchomości bezpośrednio graniczą z
przedmiotem sprzedaży.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia
przetargu.
5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska
Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
6. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dokument potwierdzający
wpłacone wadium, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające
osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
7. 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.

Kościerzyna, 11 stycznia 2011 r.

WGN.72241-3/11

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu, położonej w Kościerzynie w obrębie geodezyjnym nr 11
przy ulicy Świętojańskiej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Położenie
działki

Nr
działki

Pow.
działki
w m2

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

obręb nr 11
ul.
Świętojańska

230/4

124

6156

poprawienie
warunków
zagospodarowania

56.520,00

5.700,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2011 r. o godz. 1030 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 17 lutego 2011 r.
3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, których nieruchomości bezpośrednio graniczą z
przedmiotem sprzedaży.
4. Obciążenia:
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nabytej działce
służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę, na
rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 230/3 i nr 230/1.
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.

Kościerzyna, 11 stycznia 2011 r.

WGN.72241-2/11

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu, położonej w Kościerzynie w obrębie geodezyjnym nr 05
przy ulicy St. Maczka stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Położenie
działki

Nr
działki

Pow.
działki
w m2

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

obręb nr
05
ul. St.
Maczka

162/63

77

15270

poprawienie
warunków
zagospodarowania

8.800,00

900,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2011 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 17 lutego 2011 r.
3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, których nieruchomości bezpośrednio graniczą z
przedmiotem sprzedaży.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia
przetargu.
5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska
Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
6. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dokument potwierdzający
wpłacone wadium, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające
osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
7. 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.

Kościerzyna, 11 stycznia 2011 r.

WGN.72241-1/11

Ogłoszenie

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

Położenie
działki

Nr
działki

Pow.
działki
w m2

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena
wywoławcza
brutto

Wysokość
wadium

obręb nr
06
ul. Wł.
Reymonta

269/27

365

41998

poprawienie
warunków
zagospodarowania

32.500,00

6.500,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2011 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 17 lutego 2011 r.
3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, których nieruchomości bezpośrednio graniczą z
przedmiotem sprzedaży.
4. Obciążenia:
1) Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową, polegającą na prawie przejazdu i
przechodu przez część działki o pow. 128 m2 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki
nr 269/20.
2) W działce będącej przedmiotem sprzedaży ułożone są linie energetyczne: eAN, 2eN x
2,
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. 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.
7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia

do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska
Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
8. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dokument potwierdzający
wpłacone wadium, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające
osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
9. 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.

