Kościerzyna, dnia 11 października 2013 r.
WGN.6840.27.2013

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy ustny ograniczony przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujący
pomieszczenie przynależne, położone na poddaszu, w budynku nr 24, przy ul. Dworcowej,
w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna wraz z udziałem w częściach wspólnych
budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udziałem
w prawie użytkowania wieczystego działki.
1. Położenie pomieszczenia przynależnego: III piętro (poddasze) budynku położonego
w Kościerzynie przy ul. Dworcowej 24
2. Powierzchnia użytkowa: 22 m2
3. Nr działki: 49/20 o powierzchni 764 m2, obr. geod. 09 miasta Kościerzyna
4. Termin trwania prawa użytkowania wieczystego działki: do 05 grudnia 2089 r.
5. Nr Księgi Wieczystej: GD1E/00034100/9
6. Wielkość udziału w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania
wieczystego działki: 536/10000
7. Przeznaczenie nieruchomości: pomieszczenie przynależne.
8. W przetargu mogą uczestniczyć właściciele lokali mieszkalnych znajdujących się
w budynku nr 24 przy ul. Dworcowej. Pomieszczenie wyznaczone do przetargu może
stanowić pomieszczenie przynależne, jako część składowa jedynie w/w lokali.
9. Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł: 32.100,00
10. Współczynnik udziału ceny gruntu w stosunku do ceny ogólnej: 17,80%
11. Wysokość wadium w zł: 3.300,00
12. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu:
a) pierwsza opłata w wysokości 25% wylicytowanej ceny gruntu + 23% VAT,
b) opłata roczna w wysokości 1% wylicytowanej ceny gruntu + obowiązująca stawka
VAT,
13. Osoba, która zaoferuje w przetargu najwyższą cenę, zobowiązana będzie dokonać
następujących wpłat:
a) cenę pomieszczenia przynależnego – stanowiącą 82,2% wylicytowanej kwoty
w przetargu, którą należy pomniejszyć o kwotę wpłaconego wadium,
b) pierwszą opłatę – stanowiącą 25% ceny gruntu (cena gruntu wynosi 17,8%
wylicytowanej kwoty), wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%,
c) opłaty roczne – stanowiące 1% ceny gruntu (cena gruntu wynosi 17,8% wylicytowanej
kwoty), wraz z należnym podatkiem VAT.
14. Terminy wnoszenia opłat:
Opłaty o których mowa w punkcie 12 należy uiścić w następujących terminach:
a) cenę lokalu i pierwszą opłatę, najpóźniej dzień przed podpisaniem aktu notarialnego,
b) opłatę roczną, przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca
każdego roku, począwszy od roku 2014.
15. Zasady aktualizacji opłat rocznych: wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3
lata.

 Przetarg odbędzie się dnia 19 listopada 2013 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 – pomieszczenie przynależne ul. Dworcowa 24) na konto Urzędu
Miasta Kościerzyna urządzone w banku Millennium, nr 20 1160 2202 0000 0002 2393
1831, najpóźniej w dniu 14 listopada 2013 r. Za datę wniesienia wadium uważa się
datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Wpłaty mogą dokonać tylko osoby, będące właścicielami lokali mieszkalnych
położonych w budynku przy ul. Dworcowej 24 w Kościerzynie.
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia pomieszczenia przynależnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się
w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
 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.
 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.).
 Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój 55), telefonicznie
pod nr 058 680 23 51 lub wgn@koscierzyna.gda.pl w godzinach pracy Urzędu.
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