
BURMISTRZ TOSZKA 

ul 80 eslawa Chrobri)go 2- ZARZADZENIE 


44·180 roszek 
 Burmistrza Toszka Nr 0050.;}.'15.2012 

z dnia .XL!1.o..:.. 2012 r. 

w sprawie: ogloszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedai: 

nieruchomosci niezabudowanych polozonych w Toszku. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ~kt 2 i 3 lI stawy z dllia 8 marca 1990... 0 samorz'ldz ie gm;l1 l1ym 
(t. j. z 200 1r. Dz. U. Nr 142r., poz.1591 z pozn. zm.), art . 38 us t. I i 2, a rt . 40 ust. 1 pkt I, ustaw), z dnia 
21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce Il ieruchomosciami (t. j. z 2010r. D z. U. Nr 102, poz. 65 J z poin . zm.). 
§ 3 ust. 1, § 6, § 13, § 14 rozporz'ldzen ia Rady Mini strow z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie sposobrr 
i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowari na zbycie nieruchom osci (Dz. U. Nr 207, poz. 2 108 
z poz.n. zm.) 

zarz'ldza sif ,co nastfpuje: 

§l. 

1.Ogtosic drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosc i nieza budowanej stanowictcej 

wlasnosc Grn iny Toszek, a oznaczonej j ako dzia!ki, nieruchomosci gruntowe, niezabudowanc, kt6rc 

stanowi~ dzialki oznaczona ewi dencyjnie numerami : 

360/9 (k.m. 3) 0 pow. 0,1 209 ha obn,b Toszek , 

36119 (k.m. 3) 0 pow. 0,11 28 ha obr~ b Toszek , 

362/9 (k.m. 3) 0 pow, 0,0732 ha obr~b Toszek , 

365/9 (k. m. 3) 0 pow. 0,0811 ha o br~b Toszek , 

38118 (k ,m, 3) 0 pow. 0,0544 ha obn,b Toszek, 


zap isanej w ks i~dze wieczystej KW 29852 S'ldu Rejollowego w Gliwicach . 


2, Poda6 do publicznej w iadomosci ogloszenie 0 drllgim przetargu ustnym Ilieograniczonym na sprzedaz 

ww. nieruchomosc i niezabudowanych, ktorego tresc stanow i illtegra ln::t cz~sc nilliejszego zarzqdzenja . 

§ 2. 

Wykonauie zarZlldzen ia powrerzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomosc iarni, R() lnietw" 

i Ochrony Srodowiska 

§ 3. 

ZarZlldzen ie wchodzi w zycie z dniem podpisan ia, 
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Burmistrz Toszka 

dZiaiaj'lc na podstawie art. 38 Ust. 1 i 2 us tawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchornokiami 
(t. j. z 201 Or., Oz. U. Nr 102, poz. 651 z p6Zn. zm.) 

oglasza 

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci ni ezabudowanych polotonydt 
wToszku 

1. Lok.lizada: Toszek 
2. Oznaczenie nieruchomosci wg danych z ewidencii gruntow: 

L.p. 
Nr 

dz ialki 
Powierzchnia 

w ha 
Cena wywolawcza 

wzt. 
Wadium 

wzl. 
God~in. 

nru(areu 
1 36019 0, 1209 8693000 zl + 23 % VAT 8693 ,00 13.40 
2 36 119 0, 11 28 81 270,00 zl + 23 % VAT 8 12700 13.50 
3 36219 0,0732 60880,00 z/ + 23 % VAT 6088,00 14.00 
4 36519 0,08 11 6235000 zl + 23 % VAT 6235,00 14. 10 
5 38118 00544 42610,00 z/ + 23 % VAT 426 1,00 14.20 

km.3 ,obr~b Toszek dla kt6rych w S~dz le ReJonowym w GhwlCach prowamona Jest kSl~ga IVleczy,ta 
KW29852, wlasno~c Gmina Toszek 

3 .Opis nieruchornosci : 

N ieruchomosci niezabud owane, polo zone w Toszku w rejonie ul. Jana Twardowskiego. Dzi.llk i poSiad.li4 
ksztalt prostokqta 0 prostym przebi"gu granic OOjazd odbywa si~ drogq gminn q. Na dzialcc nie s~ 

zlokalizowane media. Otoczenie stanowi kilka dom6w jednorodzinnych i dzia!ki budo,", ia.nc nie 
zabudowane, kt6re w przyszlosci mogll. bye zabudowane. Przedmiotowe nieruchomosci zlokalizo\\'ane sf! 
przy centralnej strefie Miasta Toszek. W odleg l o~ci ok 100 m w linii prostej znajdujq si~ obiekty cmenLlrza . 

4. Obciazenia nieruchomosci: 

NieruchornoSc wolna jest od praw i roszczen wobec os6b trzecich nie ujawruonych w ksi~gach wieczystych. 

5. Przeznaczeni e nieruchomosci i spo5Gb jel zagospodarowania: 

- W miej scowym planie zagospodarowania przestrzennego teren6w zainwestowanych i rozwojow)'ch miasta 
Toszek zatwierdzonego Uchwal<t Nr IV/43f200 3 Rady Miej skiej z dnia 28 styeznia 2003 r. (opublikowana " 
Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Sl<tskiego Nr 51, poz. 1602 z dnia 09.06.2003[.) nieruchomosc, 
poloiona jest w obszarze oznaczonym symbolami 18- MU 

Usta lenia szczeg6lowe i ogolne dla terenu przeznaczonego do zbycia, zawarte zostaly w tekscit! 
wskazanego planu. 
- Rea lizacja zabudowy winna scisle respektowac ustalenia miejscowego planu zagospodaro'war\la 
przestrzennego. 

6. USlalenia dodalkowe: 

- Okreslenie technicznych warnnk6w pod lqczenia do sieci uzbrojenia terenu ora Z za pewnienie dosta\vy 
rnedi6w okr~lq wlasciwe sluzby na wniosek i koszt przyszlego wlasciciela . 

- Ola nieruchomosci obj~tych przetargiem nie wykonywano badan geotechnicznych ani badal' . topnia 

skazenia gleby. 


7. Cena wvwolawcza nieruchomosci: 

Wed/ug wskazanej w tabeli. 

Cen. gruntu osiqgni~ta w przetargu, powi~kszon. zostanie 0 23% podatek VAT na podstawie art. 5 u,l.1 pkt 

1 ust.wy z dnia 11.03.2004r. 0 podatku od tow.r6w i uslug (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z p6i n. zm l. 

Osob., kt6ra wygra przet.rg zobowiqz.na jes t do zaplaty wyhcytowanej ceny (do kt6rej z. rachowone 
zostanie wad ium) nie p6zniej niz 3 dni przed podpisaniem umowy przenoszqcej wlasnosc z zastrze~mem, 
12; za dokonanie wplaty uwaia s i~ uznanie jej na rachunku gminy. 

http:zobowiqz.na
http:przet.rg


8. Termin i miejsce przetargu: 

Przetarg odb~dzie si~ w Urz~dzie Miejskim w Toszku - Toszek ul. Boleslawa Chrobrego 2, sala ses),jnd, 
dnia 22 listopada 2012 r. 0 godzinie wskazanej w ta beli. 

9. Wysokasc, forma. termin i miejsce wniesienia wadium: 

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiCIza ni sCI do wpla ty wadium w formie pieni~znej nil 
rachunek bankowy Cminy Toszek prowa dzony przez INC Bank Sl~ski S.A Nr 87 1050 1298 1000 0023 5623 
8861 z d opiskiem : wadium i wskazanie numeru dziatki, bqdi w papierach wartosciowych dopuszczony('h do 
obrotu pubhcznego. Wadium winno bye uznane na rachunku gminy najp6zniej w dniu 16.11 .20"12 J" . 

Uczesmikom przetargu, kt6rzy nie zostanq nabywcami nieruchomosci, wadium zostanie z:wr6cone na 
podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty zamkni~ia przetargu . 

10. Warunki uczestnictwa w przetargu: 

Uczestnikarni przetargu mog~ bye polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadaj~ee pelnq zd olnoSt d" 
czyrulOsci prawnych, polskie i zagraniczne osoby prawne i tnne osoby us tawowe, n;, lezycie 
reprezentowane. Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 0 na bywaniu nieruchomos.c i 
przez cudzoziemc6w (Dz. U. z 2004 r. Nr 167,poz.1458 z p M n. zm.) w przypa dku wygrania p rzelaIf"u 
zobowiqzani s,! przed za warciem umowy sprzed azy przedmiotu przetargu u zyskac zgod~ MiL'listra Sprllw 
Wewn~trznych na nabyeie nieruchomosci - w przypadku , gdy zgoda taka jest wymagana. W p rzypadku 
malionk6w, do d okonywania czynnosci przetargowych konieczna jest obecnosc obojga malionh6w Ilih 
jednego z nich, ze stosownym pelnomocnictwem drugiego malzonka, zawieraj~cym zgod~ na odp latne 
nabycie nieruchomosci. Jezeli uczestnik jest reprezentowany przez pemomocnika konieczne jest 
przedlozenie oryginalu notarlalnego pemomocnictwa upowazniajitcego do d zialania na kazdym e ta p ie 
post~powania przetargowego. 
Warunkiem udziaru w przetargu jest wniesienie wadium w \\.'}'ulaganym terminie i wysokosci ora~ 
okazanie komisji przetargowej przed ob..varciem przetargu dowodu wniesienia wadiuffi, dowodu osobistl?go 
lub w przypadku przedsi~biore6w dodatkowo aktualny "Teiqg z Krajowego Rejestru S~dowego ILi h 
z umego wlaseiwego rejestru w przypadku podmiot6w polskieh. Aktualny "Tei~g z KRS lub inneg' 
rejestru winien bye wydany w ei~gu 3 miesi~ey . 

11. Skutki uchylenia sie ad zawarcia urnowy sprzedazy: 

Szczeg610wy ternlin i miejsce zawarcia umowy zostan'l po zamkni\"i!ciu przetargu okreslone przez sprzedilwc~ 


w od r~bnym zawiadomieniu . 

Jezeli osoba ustalona jako nabyw ca nieruchomosci nie przystClpi bez usprawiedHwienia d o zawa rcin 

umO\vy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odst,!pi od zawarcia U 010WY, 0'1 


wplacone wadium nie b~dzie podlegac zwrotow i. 


12. Dodatkowe informacie : 

Koszty zwi'lzane z nabyciem praw do nieruchomosci oraz ujawnieniem tych praw w k5i~d2.c 

wieczystej, a takze okazanie jej granic, pokrywa nabywca nieruchomosci. 
Przetarg przeprowadzony zostanl€ w oparciu 0 cozporzCldzenie Rady Ministr6w z dnia 14 w rzesma 
2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w o ca z rokowa n na zbyd e 
nieruehomosci (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z p6in. zm .). 
Termin do ztozenia wniosku przez osoby, kt6rym przyslug uje pierwszenstwo nabycia 
nieruchomosci, na podstawie art. 34 ustawy z dnla 21 sierpnia 1997r. 0 gospoda rcc 
nieruchomoseiami (I. j. z 2010r. Oz. U. Nr 102, poz. 651 z p Mn. zm.) uplynql w dniu 06 lipe. 2012 r 
Ogloszenie niniejszego przetargu nast~puje z uwagi na to, ze przeprowad zony wc:tesl1iej 
I przetarg w dniu 27.08. 2012r. - zakonezyl si~ wynikiem negatywnym. 
Burmistrz Toszka zastrzega sobie prawo odwolania przetargu z waznyc h powod6w. 

TreSe niniejszego ogloszenia zamieszczona zostala r6wniei na s h'onie internetowej gminy 
www.bip.toszek.pl 

Dodatkowe inforrnaeje 0 nieruehomosciaeh b~d~cych przedmiotem przetargu mozna llzyskae w Urz~dzie 

Miejskim w Toszku, pok6j nr 23 lub telefonieznie pod numerem 032 237-80-18 w godz .9 .00 -13. 

mgf '" up Z)K 

http:www.bip.toszek.pl
http:nieruchomos.ci

