
czY

BURMISTRZ GMINY I MIASTA

CZERWIONKA-LESZCZYNY

oglasza ! ustny przetarg ograniczony na zbycie

prawa wlasno5ci nieruchomo5ci gruntowej niezabudowanej,

stanowiqcej dzialki o numerach ewidencyjnych29ll3'1,302131,448131,45613'1,

polo2onej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dqbiehsko

Przedmiotem zbycia jest prawo wlasno6ci nieruchomoSci gruntowej niezabudowanej

polo2onej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dgbiehsko, stanowiqcej dzialki o numerach

ewidencyjnych: 291131 o pow. 0,9684 ha, 302/31 o pow. 0,0797 ha, 448131

o pow. 0,1187 ha oraz 456131 o pow. 0,0200 ha, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku

prowadzi KW GLIY/001 7173318 - dzial lll zawiera wpisy dotyczqce slu2ebnoSci drogowych

igruntowej, uprawnieh drogowych oraz prawa drogi, natomiast dzial lV jest wolny od wpis6w.

Nieruchomo66 polozona jest w Czerwionce-Leszczynach, w obrqbie Dqbieisko, przy

ul. Kosynier6w. Dojazd prawnie nieuregulowany. NieruchomoS6 obejmuje dwa odrqbnie

polozone obszary odlegle o ok: 85 m: - ,,potudniowy": zloiony z dzialek nr 291131 i 448131

ksztaltemzbli2ony dotrapezuoszer.ok.80-108midl.ok.78-145m,-,,polnocny":zloZony

z dzialek nr 302131 i 456131 ksztaftem zbli2ony do trapezu o szer. ok. 20-36 m i dl. ok 35 m.

Po dzialkach nr 448131 i 456131 przebiega drcga z plyt betonowych, a wzdlu2 niej po

dzialkach nr 291131 i 302131 szeroki r6w. Pozostale czg6ci nieruchomo6ci pozostajq

niezabudowane i niezagospodarowane, poro6nigte zieleniq niskq i wysokq. Nieruchomo66

nie posiada uregulowanego dostepu do uzbrojenia - najbli2sze sieci sq odlegle.

Obszar nieruchomoSci objqty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

pzestrzennego zgodnie z uchwalq NR XXIX/323/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-

Leszczynach z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. St. z dnia

9lutego2021 r. poz. 1055)-dzialkinr291131,302131 ,448131,456/31 polo2onesqwterenie

obiekt6w produkcyjnych, sklad6w i magazyn6w oraz zabudowy usfugowej (symbol planu

1PU).

Ze wzglqdu na brak dostqpu do drogi publicznej oraz ograniczone mo2liwoSci jej

zagospodarowania dzialki 291131,302131 , 448131,456/31 zostaty pzeznaczone do zbycia

w drodze przetargu ograniczonego. Pzetatg ogranicza siq do wla5cicieli nieruchomo6ci

zapewniajqcych frzyczne skomunikowanie obydwu obszar6w (tj.: ,,poludniowego": dzialek

291131 i 448131 oraz,,polnocnego": dzialek 302131 i 456/31) z zastzezeniem, i2 dziatki

zapewniajqce skomunikowanie muszq nale2e6 do jednego wla6ciciela.

Operat szacunkowy okreSlajqcy wartoS6 rynkowq przedmiotowej nieruchomoSci jest



dostqpny do wglqdu w Referacie lnfrastruktury i Gospodarki Nieruchomo6ciami \Arldziatu

Mienia i Geodezji Urzgdu Gminy i Miasta Czenivionka - Leszczyny, pzy al. Sw. Barbary 6.

Warunkiem przysQpienia do przetargu jest zgloszenie uczestnictwa

w przetargu oraz wplata wadium do 20,05.2022 r. na rachunek bankowy Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny, nr 6E E436 0003 0000 0026 8500 0009 prowadzony przez

Mikolowski Bank Sp6ldzielczy - decyduje data wplywu Srodk6w pieniq2nych na wskazany

rachunek bankowy.

Lista os6b zakwalifikowanych do pzetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie lnformacji

Publicznej Urzqdu oraz wywieszona na tablicy ogloszei w siedzibie Uzqdu Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej I w Czenruionce-Leszczynach, nie p62niej ni2

dziei przed wyznaczonym terminem pzetargu.

Cena wywolawcza za nieruchomo56 obejmujqcq dzialki m 291131, 302131 ,

448131,456/31 wynosi 840 000,00 zl netto.

Wadium wnoszone w pieniqdzu wynosi 130 000,00 zl.

Przetarg odbqdzie siq w dniu 26.05.2022 r. o godz. 1000 na sali narad Urzgdu

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy u!. Parkowej 9

Spzeda2 prawa do nieruchomo6ci nastqpuje za cene uzyskanq w wyniku przetargu.

Na dziei ogloszenia przetargu speedaz nieruchomo6ci podlega opodatkowaniu zgodnie

z ustawe o podatku od towar6w i uslug.

Pzed pzystqpieniem do przetargu uczestnik zobowiqzany jest zapoznad siq

z pzedmiotem pzetargu tj. stanem nieruchomo6ci w terenie oraz zapisami miejscowego

planu zagospodarowania pzestzennego gminy dla ww. dzialek.

Nieruchomo6d spzedawana jest na podstawie danych z ewidencji grunt6w

i budynk6w oraz ksiegi wieczystej. Geodezyjne okazanie granic spzedawanej

nieruchomoSci jest mo2liwe na koszt i wniosek nabywcy po upzednim oplaceniu koszt6w

geodezyjnych.

Gmina Czeruvionka-Leszczyny nie ponosi odpowiedzialno6ci za ewentualne

podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejqcych mapach otaz za wady ukryte

zbywanej nieruchomoSci. Nabywca przejmuje nieruchomo66 w stanie istniejqcym.

Dodatkowych informacji udziela Referat lnfrastruktury i Gospodarki

NieruchomoSciami \A&dzialu Mienia i Geodezji Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny pzy al. Sw. Barbary 6, tel. 32 429 59 93.

lnformuje sig, 2e aktualne ogloszenia pzetargowe znajdujq siq na tablicy ogloszefi

w siedzibie Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w spos6b ntyczajowo ptzyjety



- na tablicy filii urzgdu przy al. Sw. Barbary 6, opublikowane sq na stronach internetowych

www.czerwionka-leszczyny.pl i Biuletynu lnformacji Publicznej Urzqdu oraz na stronie

,,1 nfopublikator. pl".

Warunki prizetargu:

1. Pzelarg zostanie przeprowadzony na zasadach okre6lonych w Rozporzqdzeniu

Rady Ministr6w z dnia 14 wrzeSnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu

przeprowadzania przetarg6w oraz rokowah na zbycie nieruchomoSci (t.j. Dz.U.

22021 r. po2.2213).

2. Pzed otwarciem pzetargu jego uczestnik zobowiqzany jest wobec komisji

pzetargowej:

1) okazat, dow6d to2samo6ci z numerem PESEL, w przypadku osoby nieposiadajEcej

obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego PESEL nale2y okaza6 numer

paszportu lub inny dokument tozsamo6ci.

2) ponadto w pzypadku:

a) matzonk6w - do czynnoSci przetargowych konieczna jest obecno66 obojga

maf2onk6w lub jednego z nich ze stosownym pelnomocnictwem (oryginal)

drugiego malzonka, zawierajqcym zgodQ na uczestnictwo w przetargu w celu

odplatnego nabycia nieruchomoSci - dotyczy r6wnie2 os6b fizycznych

prowadzecych dziatalno66 gospodarczq;

b) podmiot6w innych niz osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo pzedlo2enie

aktualnego dokumentu (oryginal), z kt6rego wynika upowaznienie

do reprezentowania tego podmiotu a gdy dziala pelnomocnik, konieczne jest

przedlo2enie pelnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

c) pelnomocnik6w os6b fizycznych poza pzypadkami wy2ej wskazanymi,

konieczne jest przedlo2enie pelnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

3) zlozyt, pisemne zgloszenie o tre6ci stanowiqcej zalqcznik nr 1 lub 2 do niniejszego

ogloszenia (wlaSciwe dla osoby fizycznq lub innego podmiotu, dostQpne w Referacie

lnfrastruktury i Gospodarki Nieruchomo6ciami oraz na stronie internetowej urzqdu)

do dnia 20.05.2022 r.

3. Weryfikacja os6b uprawnionych do uczestnictvva w pzetargu zostanie dokonana na

podstawie elektronicznego wypisu z ksiqg wieczystych wg stanu na 20.05.2022 r.

W przypadku, gdy zapisy ksiqg wieczystych nie odzwierciedlajq stanu faktycznego



uczestnik zobowaEzany jest dostarczyc dokumenty, kt6re potwierdzq jego

uprawnienie do udzialu w przetargu w terminie do 20.05.2022 r. do siedziby Referatu

lnfrastruktury i Gospodarki Nieruchomo6ci przy al. Sw. Barbary 6 w Czerwionce-

Leszczynach, pokoj nr 7.

4. Wniesienie wadium w wymaganym terminie jest warunkiem uczestnictwa

w przetargu i podlega ono:

1) zaliczeniu na poczet ceny nieruchomo6ci zaoferowanej przez oferenta, ktory wygra

pzetarg,

2) zwrotowi pozostalym oferentom w terminie 3 dni od daty zakonczenia przetargu,

3) przepadkowi, jezeliosoba, ktora wygra przetarg, uchylisiq od zawarcia umowy notarialnej

w wyznaczonym pzez Gminq terminie.

5. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu

nieruchomoSci przez cudzoziemc6w) w przypadku wygrania przetargu zobowiqzani

se przed zawarciem umowy notarialnej uzyska6 zgodq Ministra Spraw

Wewnqtrznych na nabycie nieruchomo6ci, gdy zgoda ta jest wymagana.

6. Cena uzyskana w przetargu pomniejszona o wplacone wadium, podlega6 bqdzie

zaplacie na wskazany rachunek bankowy Gminy nie pozniej niZ do dnia

poprzedzalEcego zaw arcie umowy sprzeda2y.

7. Wygrywajqcy przetarg zobowiqzany bqdzie do poniesienia optat notarialnych

i sqdowych zwiqzanych z nabyciem prawa do przedmiotowej nieruchomo6ci.

8. Nabywca przejmie wszelkie ciqZary i pozytki zwiqzane z nabyciem wlasno6ci

nieruchomo5ci z dniem zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedazy.

9. Nie v,ryraZa sie zgody na przelew wierzytelno6ci zawarcia umowy sprzedaZy

nieruchomo5ci na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

l0.Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo odwolania przetargu zgodnie

z ustawq 221 sierpnia 1997 r. ogospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U.22021 r.,

poz. 1899 z po2n. zm.).

A



Zahcznik nr 'l do ogloszenia o przetargu

Zgloszenie osoby firycznej
przystqpujqcej do przetargu na nabycie prawa wlasnoSci nieruchomo6ci

Ja,

syn/c6rka*) ....PESEL:

zamieszkalyla

nr tel.

leg itymujqcy/a sig dowodem osobistym/paszportem*)

(seria, numer)

Zglaszam uczestnictwo w przetargu i o5wiadczam, ie

1) zapoznalem/am") sig ze stanem faktycznym nieruchomoSci oraz informacjami
podanymi w ogicszeniu o pzetargu i przyjmujg je bez zastzezefi,

2) wyraaam gotowo66 nabycia prawa wlasnoSci nieruchomosci gruntowej
niezabudowanej stanowiqcej dzialki o numerach ewidencyjnych: 291131, 302131,
448131,456/31 obrqb Dgbiefisko w obecnym stanie i nie bqdq wnosic 2adnych
roszczeri z tego tytulu Wobec Gminy,

3) pozostajg / nie pozostajg*) w zwiqzku mat2eiskim, w kt6rym obowiqzuje ustr6j
wsp6lnoSci majqtkowej / rozdzielno6ci majqtkowej-) i:

- pzedkladam pisemne oswiadczenie woli wspolmat2onka o wyraZeniu zgody na
nabycie nieruchomo6ci ze Srodk6w pochodzqcych ze wsp6lnego majqtku*),
- deklarujq wolq nabycia nieruchomo6ci do majqtku osobistego*),

. . (inne/jakie)
4) nie prowadzg / prowadzq-) we wlasnym imieniu dzialalnoSd gospodarczq,
5) o6wiadczam, i2 skomunikowanie dzialek bgdqcych przedmiotem pzetargu zgodnie

z oglrcszeniem pzetargowym nastqpowa6 bqdzie za po6rednictwem nastqpujqcych
dzialek ewidencyjnych bqdqcych mojq w|asno$ciq:

(numery ewidencyjne dzialek, obrQb)

W pzypadku niezgodno6ci stanu prawnego ze stanem faktycznym dolqczam nastqpujqce
dokumenty potwierdzajqce prawo wtasnoSci:*

Ponadto wytalam zgodq na pzetwazanie moich danych osobowych zawartych
w przedstawionych pzeze mnie dokumentach dla potzeb pzeprowadzenia niniejszego
pzetargu zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a og6lnego za%qdzenia o ochronie danych osobowych
zdnia2T kwietnia 2016 r. (Dz.Uz.UE L 119 204.05.2016 r.).

Wskazujq poni2szy numer rachunku bankowego jako wla6ciwy do a,vrotu wadium
w pzypadku gdy zaistniejq podstawy do jego zwrotu:

Jestem Swiadomyl-a, 2e w pzypadku uchylenia sig od zawarcia umowy, wpftacone
pzeze mnie wadium w wysoko5ci ustalonej w ogloszeniu o pzetargu na spzedaZ
nieruchomoSci stanowiqcej wtasno56 Gminy Czerwionka-Leszczyny - ulega pzepadkowi.

Czerwionka-Leszczyny, d nia

*) - niepotrzebne skresliC
Podpis



Zalqcznik nr 2 do ogloszenia o pzetargu

Zgloszenie podmiotu innego nii osoby fizyczne,
kt6ry przystqpuje do przetargu na nabycie prawa wlasno6ci do nieruchomo6ci

Ja,... .

syn/c6rka .. PESEL.

zamieszkaly/a

reprezentujqcy

(pelna nazwa i adres frmy)

na podstawie:
a) po6wiadczonego wpisu z wla6ciwego rejestru*)

(nazwa reFstru)

b) pisemnego pelnomocnictwa

leg itymujqcy/a siq dowodem osobistym r paszportem*)

Zgtaszam uczestnictwo w przetargu i osrri"a"rli"#'iTi')

1 ) zapoznalemlam.) siq ze stanem faktycznym nieruchomo6ci oraz informacjami
podanymi w ogicszeniu o pzetargu i przyjmujq je bez zaslzeiefi,

2) wyta2am gotowo66 nabycia prawa wlasnoSci nieruchomo6ci gruntowej
niezabudowanej, stanowiqcej dzialki o numerach ewidencyjnych: 291131,302131 ,

448131,456/31 obrgb Dqbieisko w obecnym stanie i nie bgdq wnosid 2adnych
roszczeh z tego q ufu wobec Gminy,

3) o6wiadczam, i2 skomunikowanie dzialek bedqcych pzedmiotem pzetargu zgodnie
z ogloszeniem pzetargowym nastqpowad bqdzie za po6rednictwem nastqpujqcych
dzialek ewidencyjnych bqdqcych mojq wlasnoSciq:

(numery ewidencyjne dzialek, obreb)

W pzypadku niezgodnoSci stanu prawnego ze stanem faktycznym dolqczam nastgpujqce
dokumenty potwierdzajqce prawo w,lasnoSci:.

Ponadto W:,azam zgodq na pz:elutaizanie moich danych osobowych zawartych
w pzedstawionych Wzeze mnie dokumentach dla potzeb pzeprowadzenia niniejszego
pzetargu zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a og6lnego zaz4dzenia o ochronie danych osobowych
zdnia2T kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119 204.05.2016 r.).

Wskazujq poni2szy numer rachunku bankowego jako wlaSciwy do zwrotu wadium
w przypadku gdy zaistnieje podstawy do jego zwrotu:

Jestem Swiadomyl-a, 2e w przypadku uchylenia sig od zawarcia umowy, wplacone
przeze mnie wadium w wysoko6ci ustalonej w przetargu na spzeda2 nieruchomoSci
stanowiqcej wlasno56 Gminy Czerwionka-Leszczyny ulega pzepadkowi.

') - niepotzebne skresliC

Czerwionka-Leszczy ny, dnia


