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Kościerzyna, 19 listopada 2014 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na cele parkingu lub garażu zbiorczego,
położonych w Kościerzynie przy ul. Cypriana Kamila Norwida, w obrębie geodezyjnym
nr 06, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
1. Położenie i opis nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 06, ul. Cypriana
Kamila Norwida. Na działkach nr 998, nr 999 i nr 1000 znajduje się sieć elektroenergetyczna
nn-0,4kV – (T-7227-Z-1045), ponadto na działce nr 998 znajduje się złącze,
szafka nn-0,4kV–ZK-3(Z-1045).
2. Nr działek
a) 998,
b) 999,
c) 1000.
3. Powierzchnia działek:
a) 0,0018 ha,
b) 0,0018 ha,
c) 0,0018 ha.
4. Nr księgi wieczystej: - KW Nr GD1E/00003203/5.
5. Przeznaczenie działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego:
teren oznaczony symbolem 15/1.1.P, jako wydzielenie wewnętrzne w terenie przeznaczonym
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, oznaczonych symbolem MU.15.
Przeznaczenie terenu- teren parkingu lub garażu zbiorowego
6. Obowiązki nabywcy nieruchomości:
I. Nabywca ma obowiązek:
1) Przebudowania na własny koszt, istniejącej linii kablowej nn-0,4kV zasilanej ze stacji
transformatorowej T-7227 „Kościerzyna Norwida” poprzez zmianę trasy przebiegu, wraz ze
złączem kablowym ZK-3 nr 1045 do nowej lokalizacji.
2) Zutylizowania materiałów z demontażu.
3) Opracować projekt budowlano–wykonawczy linii kablowej nn-0,4kV (zgodnie
z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR S.A standardami technicznymi i Wytycznymi
do Projektowania) i uzgodnić go z ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Gdańsku. Trasę
przebiegu należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Kartuzach –
Dział Dokumentacji Energetycznej.
4) W przypadku, gdyby wystąpiła okoliczność przebudowy w trybie art. 39 § 5 ustawy
o drogach publicznych, należy przedstawić koncepcję przebudowy urządzeń
elektroenergetycznych znajdujących się w pasie drogowym. W tym przypadku ENERGAOPERATOR S.A zastrzega, że mogą ulec zmianie w/w warunki dla tego zakresu.
II. ENERGA-OPERATOR S.A nie wyraża zgody na realizację prac budowlanomontażowych związanych z usunięciem kolizji, jak również innych czynności z tym
związanych we własnym zakresie.
III. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy:
1) pisemnie powiadomić ENERGA-OPETAR S.A o przystąpieniu do prac projektowych na
podstawie wyżej opisanych warunków przebudowy,
2) podać dokładne dane wykonawcy prac projektowych,
3) podać planowany termin jego opracowania.
IV. Zasady realizacji prac budowlano – montażowych związanych z usunięciem kolizji,
określone będą w stosownej umowie o usunięciu kolizji.

V. Warunki przebudowy (usunięcia kolizji) sieci elektroenergetycznej ENERGAOPERATOR S.A Oddział w Gdańsku nr R/14/039958, znajdują się w tut. Urzędzie
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (III piętro, pokój nr 41) i można się z nimi
zapoznać w godzinach pracy urzędu.
8. Cena wywoławcza działki brutto w zł:
a) 2.500,00
b) 2.800,00
c) 2.800,00
9. Wysokość wadium w zł.:
a) 500,00,
b) 560,00,
c) 560,00.
 Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 r. (piątek) 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 12 grudnia 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 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
BURMISTRZ MIASTA
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