BURMISTRl TOSZKA

ZARZADZENIE

ul Bo'eslawa Cilrobrego 2

44·180 Toszek

Bu r mistrza Toszka

Nr 0050 }~.';1..2012

z dnia ..~.1: , A~L .... 2012 r.

w sprawie: ogloszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaz
nieruchomosci niezabudowanych polozonych w Toszku.

Na podstawie art. 30 Ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

0

samorZ'ld zie gmin nyrn

(t. j . z 200 I r. Dz. U. Nr 142r., poz.1 591 z pOin. zm.), art. 38 ust. I i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r.

0

gospodarce nie ruohomosciami (t. j. z 201 0r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z pain.

7.:111 .) ,

§ 3 ust. I, § 6, § 13, § 15 rozporZ'ld zenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawic sposollu
i trybu przeprowadzania przetargo w oraz rokowan na z bycie nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2 108

z pMn. zm .)

zar74dza

si~

, co

na st~puje:

§l.
l. Oglos;c dru gi przeta rg ustn y ograniczony na sprzedaz nieruch omosci nieza budowanej

stal\ owl~cej

wlasnosc Gminy Tosze k, a oznaczo n:t jako niezabudowana dz ialka, nieru chomosc gruntu oznaczona
ewidencyjnie numerem : 91111 9 1 (k .m. I)

0

pow. 0,0070 ha

o br~ b

Tosze k, zapisan:t w

ks i~d ze

\\ icczystej

GLI G/OO 11 9585/8 S:tdu Rej onowego w G liwi cach.
2. Podac do publiczn" j wiado mosci ogloszenie

0

dru gim przetargu ustnym ograni czonym na sprzecla;

ww. nieruchomoSci niezabudowanych , kt6rego tresc stanowi integraln:t czysc niniej szego zarz:tdze nia.

§ 2.

Wykonanie zarz:tdzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospoda rki Nieruchomosciami , Ro lnicllVa
i Ochrony Srodowiska

§ 3.
ZarZ'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisatlia.
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BURMISTRZ TOSZKA
dzialaj'lc na padstawie art. 38 u st. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce
rueruchomosciami (t. j. z 2010r., Dz. U. Nr 102, poz. 651 z potn. z m.)

oglasza
II przetarg ustny ograniczony do wlascicieli nieruchomosci przyleglych na s przedaz
niezabudowanej nieruchomosci s tanowiqcej wJasnosc Gminy Toszek, oznaczonej jako dzialka or
911/1910 pow. 70 m 2,km.1 obrfb Toszek, objftej Ksifg~. wieczyst~ GLlG/00119585f8.
Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi 4800,00 zl + 23 % V AT, wadium: 480,00 zl
W miejscowym planie zagospodaro wania przestrzennego przedmio to wa nieruchom osc znajdllje s i~
na terenie 0 symbolu 14-MU - zabudowa mieszkaniowa jednorodz inna z moiJiwosciC\ prowadzenia
dzialalnosci uslugowej w budynku miesz ka lnym lub lokalizacji uslug nieuci'lzliwych.
Nieruchomosc niezabudawana, polozona w Toszku w rejonie uL M. Curie - Sklodowskiej . Dojazd
odbywa si~ drog'l gminH'l. N a dzialce nie Sq zlokalizawane media. Dz ialka posiada ksztalt tr6jk'l ta 0
prostym przebiegu granic. Do przedmiatowej nieruchomosci dOjazd odbywa si ~ drag'! grunlow~
utwardzonq kastkq brukowq. Na dzialce zlokalizowany jest slnp ele ktryc zny . Otoczenie dzialki
s tanowi q dzia!ki budowlane nie zabudowane, kt6re w przyszlosci m ogq bye zabudawane .

Przetarg odbfdz ie sif w Sali Sesyjnej Urzfdu Miejskiego w Toszku w dniu 22 listopada 2012 r.
o godz. 14.30.
Przetarg na zbycie nieruchomosci zos tal ograniczony do wlascicieli s'lsiednich ni erucho m()~cj lj;
dzialek 924/192, nr 912/191, k.m. 1, obrfb Toszek, poniewaz dzialka nr 911/191 nje 51 anowi
samodzjelnej dzialki budowlanej.

Osoby zamierzaj~ce uczestniczyc w przetargu p owinny zloz.yc
do dnia 15 Iistopada 2012 r. pisemne os wiadczenie w tym zakresie.

najp6Zruej

w

tefm mi"

Lista o s6b zakwalifikowanych do prze targu zostanie wywieszona na ta bhcach ogloszen w s ied z ibic
Miejskiego w Toszku w dniu16listop ada 2012r.

Urz~du

Nieruchomosc woIna jest od praw i roszc zen w obec os6b LTz ecich nie uja wnionych w kSiygach
wieczystych .
W przetargu rnag~ brae udzial osoby , kt6re do dnia 13.11.2012 r. zglo sz~ uczes tnictwo w przelo rgu
poprzez przedlozenie dokumentu potwi erdz aj~cego tytul wlasnosci do nieruchomosci oznaczonej
dz iatkami nr 912/191 i nr 924/192 .
Zainteresowani uczesmicnvem w przetargu zobowi,!zani Sq do wplaty wadium w formie pi e ni~znej
na rachunek bankawy
Cminy - Miasta Toszek prowadzo ny przez INC Bank Sl~sk i S.A
Nr 87 1050 1298 1000 0023 5623 8861 z dopiskiem wadiurn i wska zanie numeru dzialki ,badi w
papierach wartosciowych dopuszczonych d o obrotu publicznego. Wadium winno bye uznane na
rachUllku grniny naj p 6iniej w dniu 19.11 .2012 r.
Uczesmikom przetargu, ktOl ZY nie zostanq nabywcami nieruchomosci, w adium zostanie zwr6cone na
podane konto bankowe, w te rminie LTzech dni od daty zamkni~cia przetargu .
Jezeli osoba ustalona jako nabywca nie ruch omosci nie przystqpi bez us prawiedliwienia do zaw arda
umowy w miejscu i terminie podanych w z awiadomieniu 0 zawarciu aktu notariainego, orga nizator
przetargu moze odstqpic o d zawarcia umowy; w takim przypadku wplacone wadium nie podlega
zwrotowi.
Ogloszenie niniejszego przetargu nast~puje z uwagi na to, ze przeprowadzony wczesniej I przetarg
w dniu 27 sierpnia 2012r. - z a kar\czyl si~ wynikiem negatywnym.
Cena nieruchomosci gruntowej osiq gni~ta w przetargu powi~ksz ona zostanie 0 23 % podatek VAT na
padstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz.u. z 2004r. N r 54 paz. 535 z p 6i.n.
zm.).
Zainteresowani mogq uzyskac informacje na temat przetargu oraz zapozna~ si~ z
przetargu w Ur z ~dzie Miejskim w Toszku w pokoju nr 23 telefon (32) 237-80-18 w godz.
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