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Kościerzyna, 25 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej budynkiem po pożarze poddasza, położonej w Kościerzynie przy
ul. Kartuska nr 2, w obrębie geodezyjnym nr 04, stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Kościerzyna.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 04, ul. Kartuska nr 2
2. Nr działki: 41
3. Powierzchnia działki: 0,0697 ha
4. Nr księgi wieczystej: KW Nr GD1E/00002762/1
5. Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
6. Opis nieruchomości:
Działka o kształcie trójkąta, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Kartuskiej
(droga wojewódzka nr 214), drugim bokiem przylega do ul. Józefa Wybickiego (droga
gminna), a trzecim do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na działce znajduje się
budynek dwu klatkowy, o 4 kondygnacjach, w tym 3 nadziemne, o powierzchni użytkowej
361,60 m2, po pożarze poddasza - bez dachu.
7. Obciążenia nieruchomości:
W działce będącej przedmiotem sprzedaży ułożone są:
- czynna sieć wodociągowa DN160mm,
- dwie czynne sieci ciepłownicze o parametrach 2xDNI100mm każda,
w związku z czym zachodzi konieczność ustanowienia służebności przesyłu stosownie do art.
3051 Kodeksu Cywilnego, polegającą na obowiązku znoszenia wybudowanych w tej działce
sieci wymienionych powyżej, wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem przez czas
nieoznaczony oraz udostępnienia nieruchomości w przypadku wystąpienia awarii
w wybudowanych sieciach, w celu wykonywania wszelkich prac niezbędnych do usuwania
awarii lub wykonywania czynności konserwacyjnych. W przypadku zamiaru zabudowy
działki objętej sprzedażą, bądź umieszczenia na niej urządzeń i nasadzeń mogących uszkodzić
zlokalizowane w niej sieci, właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do przebudowy w/w
sieci na warunkach podanych przez gestora sieci, na własny koszt.
8. Nieruchomość ujęta w gminnej ewidencji nieruchomości zabytkowych.
9. Cena wywoławcza działki brutto w zł: - 220.000,00
10. Wysokość wadium w zł.: - 40.000,00
 Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2014 r. (czwartek) 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 na konto
Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku Millenium, nr 20 1160 2202 0000 0002
2393 1831, najpóźniej w dniu 23 maja 2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się
datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej Kościerzyna.

 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.
 Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, 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 wygra, 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 nieruchomości można uzyskać osobiście w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41),
telefonicznie pod nr 058 680 23 37 w godzinach pracy urzędu lub przesyłając pytania na
wgn@koscierzyna.gda.pl
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