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Kościerzyna, 31 lipca 2014 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na cele zabudowy usługowo-produkcyjnej,
położonej w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej w obrębie geodezyjnym nr 10, stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 10, ul. Przemysłowa
2. Nr działek: - a) 160/7, b) 160/10
3. Powierzchnia działek: - a) 0,9514 ha, b) 0,2183 ha
4. Nr księgi wieczystej: - KW Nr GD1E/00003711/9
5. Przeznaczenie działki zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu:
teren objęty decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która przewiduje
dla tej działki następującą funkcję: budowa obiektu o wiodącej funkcji usługowej z zakresu
handlu, dopuszcza się urządzenia techniczne infrastruktury oraz mieszkania związane
bezpośrednio z obsługą prowadzonej działalności jako uzupełnienie funkcji podstawowej.
6. Ograniczenia: Na działce nr 160/10 znajduje się ciek wodny, który podlega zachowaniu.
7. Termin zagospodarowania działki: 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 obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub planie miejscowym. Terminy biegną od dnia sprzedaży
gruntu (umowa notarialna) i obowiązują także następców prawnych.
8. Cena wywoławcza nieruchomości brutto w zł: - 645.000,00
9. Wysokość wadium w zł.: - 129.000,00
 Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2014 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
Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku Millenium, nr 20 1160 2202 0000 0002
2393 1831, najpóźniej w dniu 30 września 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.

 W razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości, nabywca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wylicytowanej ceny, której
zapłaty może zażądać Gmina Miejska Kościerzyna z chwilą bezskutecznego upływu
terminów zagospodarowania działki określonych w pkt. 7 oraz w wysokości 10 % ceny
umownej po bezskutecznym upływie każdego następnego roku zaniechania (opóźnienia)
swoich obowiązków. Kara może być naliczana maksymalnie przez okres 10 lat. Zapłata
kar umownych zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki
w wysokości ceny wylicytowanej w przetargu. 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 równej cenie wylicytowanej w przetargu, na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Postanowienia zawarte w nin. punkcie dotyczą również następców prawnych osoby,
ustalonej jako nabywca w niniejszym przetargu.
 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 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 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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