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Kościerzyna, 18 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03
przy ul. Jedności Robotniczej, przeznaczonej pod zabudowę zakładów produkcyjnych, przetwórstwa
i magazynowo-składowych, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 03, ul. Jedności Robotniczej
2. Nr działki: - 172/74
3. Powierzchnia działek – 1,5686 ha
4. Nr Ksiąg Wieczystych: - KW Nr DG1E/00045652/3
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania: - teren oznaczony
symbolem 03-PS, co stanowi tereny zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowoskładowych. Dozwolona lokalizacja obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego i technicznego,
a także urządzeń transportu i infrastruktury technicznej wraz z zielenią towarzyszącą.
6. Obciążenia nieruchomości:
1) Nieruchomość obciążona jest nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz Polskiej
Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
2) W działce, będącej przedmiotem przetargu umiejscowione są następujące sieci: wodociągowa DN150mm
i kanalizacji sanitarnej DN200mm.
7. Terminy zagospodarowania nieruchomości:
1) rozpoczęcie zabudowy - w terminie 3 lat od dnia oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
(data dokonania wpisu użytkowania wieczystego w księdze wieczystej), za które uważa się
wybudowanie fundamentów,
2) zakończenie zabudowy - w terminie kolejnych 3 lat, za które uważa się wybudowanie budynku
w stanie surowym zamkniętym.
8. Obowiązki użytkownika wieczystego nieruchomości:
1) Użytkownik wieczysty ma obowiązek w terminach określonych w pkt. 7 wykonania robót
związanych z wybudowaniem na oddanej w użytkowanie wieczyste działce budynku zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym, określonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego¸ tj. budynku zakładu produkcyjnego lub magazynowo-składowego.
2) W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie lub
na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkownikowi wieczystemu
przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne
urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na
dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew
postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje.
3) Ustanowienia na oddawanej w użytkowanie wieczyste działce nieodpłatnej służebności przesyłu
stosownie do art. 3051 Kodeksu Cywilnego, polegającą na obowiązku znoszenia wybudowanych
w tej działce sieci wymienionych w pkt. 6.2 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 oddanej
w użytkowanie wieczyste, bądź umieszczenia na niej urządzeń i nasadzeń mogących uszkodzić
zlokalizowane w niej sieci, użytkownik wieczysty nieruchomości zobowiązany będzie do
przebudowy w/w sieci na warunkach podanych przez gestora sieci, na własny koszt.
9. Cena wywoławcza działki netto w zł: - 732.000,00
10. Wysokość wadium w zł: - 146.000,00

11. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
a) pierwsza opłata w wysokości 25 % ceny osiągniętej w przetargu, plus podatek VAT w wysokości 23 %
b) opłata roczna w wysokości 3 % ceny osiągniętej w przetargu, plus należny podatek VAT.
12. Terminy wnoszenia opłat:
a) pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste płatna jest
najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej,
b) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca
każdego roku z góry za dany rok, począwszy od roku 2016.
13. Zasady aktualizacji opłat: - wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2015 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 na konto Urzędu
Miasta Kościerzyna urządzone w Banku Millenium, nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831,
najpóźniej w dniu 20 lipca 2015 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 25 %
wylicytowanej ceny gruntu, wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 % od pierwszej opłaty,
która winna wpłynąć na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna wskazane w protokole przetargu,
najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej o oddaniu nieruchomości w użytkowanie
wieczyste. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem
wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Niewpłacenie w w/w terminie uzupełnienia do 25 % wylicytowanej ceny gruntu oraz podatku
VAT od pierwszej opłaty lub odstąpienie od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie
wskazanym przez Gminę Miejską Kościerzyna, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.

Wykorzystywanie nieruchomości przez użytkownika wieczystego w sposób oczywiście
sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz niezabudowanie jej w terminach ustalonych w umowie, może
skutkować rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu, bądź
zostaną zastosowane sankcje wynikające z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 518 ze zm.)

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 (t.j. Dz. U z 2014 r., poz.
1380).

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 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 .
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