
BURMISTRZ TOSZKA 
ul. Boteslawa Chrobrego 2 ZARZADZENIE 

4180 Toszek 
Burmistrza Toszka Nr 0050.~~6.2012 

z dnia .-":t. :. J Q ..... 2012 r. 

w sprawie: ogloszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz 

nieruchomosci niezabudowanych polozonych w Toszku. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca [990r. 0 sa morz<tdzic gminnym 

(t. j. z 200 [ r. D z. U. Nr 142r., poz. 1591 z pain. zm.), art. 38 ust. I i 2, art. 40 ust . I pkt I , ustawy z dn ia 

21 sierpnia 1997r. 0 gospod arce nieruchomosciami (I. j. Z 20IOr. D z. U. Nr 102, poz. 651 z pOZtl. z111 .I, 

§ 3 ust. I, § 6, § 13, § 14 rozporz<tdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowaIi na zbycie nieruchomoSc i (Dz. U. Nr 207, poz. 2 108 

z pOin . zm.) 

zarz'ldza si~, co nast~pu.i e: 

§l. 

I . Oglosic drugi prze18rg ustny llieogmniczony na sprzedaz nieruchomo sc i niezabudowanych sta nowi~c~ch 

w!aSllOSC Gminy Toszek, a oznaczollych jako dzialki , nieruchomoSci grunlowe niezabudowal\e, klore 

stanowi'l. dziaJki oznaczone ewidencyjnie -numerami: 

298/82 (k.m . 10) a pow. 0,055 5 ha obr~b Toszek , 
299/82 (k. m. 10) 0 pow. 0,1040 ha obr~b Toszek , 
303/82 (k .m . 10) 0 pow. 0,053 I ha obr~b Toszek , 
304/82 (k.m . 10) a pow. 0,05 43 ha obr~b Toszek , 
307/82 (k. m. !O) 0 pow. 0,0700 ha obr~ b Toszek , 
308/82 (k.111. 10) 0 pow. 0,0803 ha obr~b Toszek , 
3 17/82 (k.m. 10) 0 pow. 0,0628 11a obr~b Toszek, 
318/82 (k.m 10) 0 pow. 0,062 1 jla obr~ b Toszek , 
3 19/82 (k. m . 10) a pow. 0,0609 ha obr~b Toszek , 
320/82 (k .m. 10) 0 pow. 0,0600 ha obr~b Toszek , 
321 /82 (k. m. 10) 0 pow. 0, 1118 ha obr~b Toszek , 
322/82 (k.m . 10) 0 pow. 0,0781 I:a obr~b Toszek , 
323/82 (k .m. 10) 0 pow. 0,065 8 ha obr~b Toszek , 
324/82 (k. m. 10) 0 pow. 0,0689 ha obr~b Toszek , 
325/82 (k.m . 10) 0 pow. 0,0546 ha obr~b Toszek , 
326/82 (k.m. 10) 0 pow. 0,0603 ha obr~b Toszek , 
327/82 (k. m. 10) 0 pow. 0,0508 ha obr~ b Toszek , 
328/82 (k.m. 10) 0 pow. 0,0519 ha obr~b Toszek , 
332/82 (k .m. 10) 0 pow. 0,0644 ha obr~ b Toszek , 
333/82 (k .m. 10) 0 pow. 0,0554 ha obr~b Toszek , 

e 334/82 (k. m. 10) 0 pow. 0,0623 ha obr~b Toszek , 

~. 335/82 (k .m. 10) 0 pow. 0,0558 ha obr~b Toszek , 

~~ 336/82 (k. m. 10) 0 pow 0,0604 ha obr~b Toszek , 

:-~ 337/82 (k.m . 10) 0 pow. 0,056 1 ha obr~b Toszek , 

:~ - 338/82 (k.m. 10) 0 pow. 0,0585 ha obr~b Toszek , 


339/82 (k.m . 10) 0 pow. 0,0565 ha obr~b Toszek , 

" 340/82 (k. m. 10) 0 pow. 0,0626 ha obr~b Toszek , 


~ ~ . .. F I/S2 (k.m. [0) 0 pow. 0,0932 ha ob~b Toszek , 
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zapisanej w ksi,dze wieezystej GL1GIO0037 101/3 S<tdu Rejonowego w Gli wieaeh. 

2. Podae do publieznej wiadomosei ogloszenie 0 przetargu ustnym nieograniczonyrn na sprzedaz WIV. 

nieruehomosei niezabudowanyeh, kt6rego trese stanowi integraln<t ezl'SC niniejszego zarz1l,dzenia. 

§ 2. 

Wykonani e zarZ1l,dzenia powlerzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruch omoseiami, Rol nie!"a 

i Oehrony Srodowiska 

§ 3. 


ZarZ1l,dzenie wehodzi w zye ie z dniem podpisania. 
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URMISTRZ TOSZKA 
l ' slawa Cf .cbreo< 

18 To TA1c: - Burmistrza Toszka 

dzialaj')c na podstawie art. 38 list.1 i 2 usta'W)' z dnia 21 sierpnia 19971".0 gospodarce nieruchomosdami (Oz. 1) l 

2010 r. nr 102, paz. 651 z p6in . 2m.) 

oglasza 


drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanych poJozonych w Toszku 
1. Lokalizada: Toszek 
2. Oznaczenie nieruchomosd wedlup" danvch ewidencH VTuntow: 

Nr Powierzchnia Cena wyw-olawcza Wadium Godzina 
Lp. 

dzialki wha w zl w zl. przetargu 

1 298/82 0,0555 45100,00 zl + 23 % VAT 4510,00 9.00 

2 299/82 0,1040 78260,00 z l + 23% VAT 7826,00 9.10 

3 303/82 0,0531 43250,00 zl + 23 % VAT 4 325,00 9.20 

4 304/82 0,0543 39820,00 zl + 23% VAT 3982,00 9.30 

5 307/82 0,0700 56260,00 zl + 23% VAT 5 626,00 9.40 

6 308/82 0,0803 64 190,00 zl + 23% VAT 6419,00 9.50 

7 317/82 0,0628 50720,00 zl + 23% VAT 5072,00 1000 

8 318/82 0,0621 50180,00zl + 23 % VAT 5 01 8,00 1010 

9 319/82 0,0609 49260,00 z l + 23% VAT 4926,00 10.20 

10 320/82 0,0600 48560,00 zl + 23 % VAT 4856,00 lO.30 

11 321/82 0,1118 83950,00 zl + 23% VAT 8395,00 10.40 

12 322/82 0,0781 59360,00 zl + 23 % VAT 5936,00 lO.50 

13 323/82 0,0658 53030,00 zl + 23% VAT 5303,00 11.00 
- 

14 324/82 0,0689 55420,00 zl + 23 % VAT 5542,00 11.10 

15 325/82 0,0546 44410,00 zl + 23% VAT 4441,00 11.20 

16 326/ 82 0,0603 48800,00 zl + 23 % VAT 4880,00 11.30 

~ 
17 327/82 0,0508 41480,00zl+23% VAT 4148,00 11 .40 

18 328/ 82 0,0519 42 330,00 zl + 23 % V AT 4233,00 1150 

19 332/82 0,0644 51950,00 zl + 23% VAT 5195,00 12.00 

20 333/82 0,0554 45020,00 zl + 23 % VAT 4 502,00 12.10 

21 334/82 0,0623 48450,00 zl + 23% VAT 4845,00 12.20 

22 335/ 82 0,0558 43640,00 zl + 23 % VAT 4 364,00 1230 

23 336/82 0,0604 44490,00 zl + 23% VAT 4449,00 12.40 

24 337/ 82 0,0561 41490,00 zl + 23 % VAT 4149,00 1250 

2S 338/82 0,0585 43160,00 z! + 23% V AT 4316,00 13.00 

26 339/82 0,0565 41770,00 zl + 23 % V AT 4177,00 13.10 
- 

27 340/82 0,0626 32100,00 zl + 23 % VAT 3210,00 13.20 

28 341/82 0,0932 46610,00 zl + 23% VAT 4661,00 13.30 
- 

km. 10, obr~b Toszek, dla kt6rych w S'ldzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest ksi~ga wieczysta 
GLlG/00037101/3, wlasnosc Gmina Toszek 

3. Oois nieruchomosci: 

Nieruchomosci niezabudowane, poiozone w Toszku w rejonie ut Glowackiego j Wielowiejskiej. Dzia lki 




posiadaj~ prosty p rzebieg granic. OOjazd odbywa si", drog~ gminn4 . Na dzialce nie 5'1 zlokalizowan .. med,. 
Otoczenie stanowiq dzialki budowlane nie zabudowane, kt6re w przyszlosci mogq bye zabudowane . 
Przedmiotowe nieruchomosci zlokalizowane sil przy cenlTalnej strefie Miasta Toszek 

4. Obciazenia nieruchomosci: 

Nieruch omosc wolna jest od praw i roszczen wobec os6b trzecich nie ujawnionych w ksi~gach wieczystych. 

5. Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b iej zagospodarowania: 

W miejscowym planie za gospodarowania przestrzennego teren6w za inwestowanych i rozwojowych miasta 
Toszek zatwierdzonego Uchwal~ Nr IV/43/ 2003 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2003 I. (opublikowuna w 
Ozienniku Urz",dowym WOjew6dztwa Sl~skiego Nr 51, poz.1602 z dnia 09.06.2003r.) nieruchomosc, polozona j ...,t 
w obszarze oznaczonym sy mbolami 17-MU, 20MU: 

- Ustalenia szczeg6!owe i og61ne dia terenu przeznaezonego do z byeiaf zawarte zostaly w tekscie 
wskazanego planu 

- Realizaeja za budo'A"j winna sci,51e respektowac ustalenia miejseowego planu zagos podarow(lnia 
przestrzennego. 

6. Ustalenia dodatkowe: 

- Okreslenie technieznyeh warunk6w polqezenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewni enia dostawy 
medi6w okresl ~ wlasciwe sluzby na wniosek i koszt przyszlego wlasciciela . 

- D1a nieruchomosci obj~tych przetargiem nie wykonywano baden geotechnicznych ani badan stopnlfl 
skazenia gleby. 

7(.Cena wvwolawcza nieruchomosci: 

Wedlu g wskazanej ta beli . 
Cena gruntu osi'lgni~ta w przetargu, powi~kszona zostanie 0 23% pod.tek V AT na podsta wie art . 5 us t 1 pktl 
usta,,], z dnia 1103.20041. 0 podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2004r. Nr 54, p oz. 535 z pozn. 7111 ) 

Osoba, kt6ra wygra przetarg zobowi'l zana jest do zaplaty ,,],hcytowanej ceny (do kt6rej zarachowa ne 
zostanie wadium) nie p6iniej nit 3 dni przed podpisaniem umowy przenoszqcej w lasnosc z zastrzc~ eniem, iz 
za dokonanie wplaty uwaza si~ uznanie na raehunku gminy . 

8. Termin i mieisce przeta rgu: Przetarg odb~dzie si~ w Urz~dzie Miejskim w Toszku - Toszek uf Boles.lawa 
Chrobrego 2, sala sesyjna, dnia 22 lis topada 2012r. 0 godzinie wskazanej w ta beli. 

9. Wysokosc, forma, termin i mie jsce wniesienia wadiurn: 
Zainteresowani uczeshlictwem w przetargu zobowiqzani S,! do wplaty wadiurn w fonnie pieni~inej rachll.,~k 
bankowy Grnioy - Miasta Toszek prowad zonego przez ING Bank SI'lski S.A. Nr 871050 1298 1000 0023 5623 
8861 z dop iskiem: wadiurn i skazan ie numeru d zialki, b~ di w papierach wartosciowych dopuszczOI'ych do 
obroty pubIicznega. Wadiurn winno bye uznane na rachunku gminy najp6iniej 16.11.20121. 

Uezestnikom przetarguf kt6rzy nie zostan<! nabywcami nieruchomoScif wadium zostanie zwr6conC' nil 
podaoe przez oferenta konto bankowe, w terminie trzech dni od daty zamkni~cia przetargu. 

10. Warunki uczestnictwa w przetargu: 

Uczestnikami przetargu mag,! bye polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadaj,!ce peln~ zdo lnosc do 
czyrmosei prawnyeh, polskie j zagraniczne osoby i inne osoby ustawow e, nalezycie reprezentowane. 
Cudzoziemey ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marea 1920r. 0 nabyciu nieruehomosci przez eudzoz ie:.'mctm 
(Oz. U. z 2004r . Nr 167, poz. 1458 z pMn. zm.) w przy padku wygrania przetargu zobowi'!zaoi s~ pr7.ed 
zawarciern umo,,]' sprzedazy przedmiotu przeta rgu uzyskae zgod", Ministra Spraw Wewlwtrznych Ila 
nabycie nieruchomosci - w przypadku, gdy zgoda taka jes t wyma gana . W przypadku malzonk6w, do 



dokonania czynnosci przetargowych konieczna jest obecnosc drugiego malzonka, zawierajqca zgod~ nn. 
odplatne nabycie nierucho mosci. Jezeli uczes lnik jest reprezentowany przez pe lnomocnika konieczne jest 
przedlozenie oryginalu notarialnego pelnomocnictwa upowazniajC!,cego do dzialania na kazdy et.lpie 
post'ipowania przetargowego. 
Warunkiem udzialu w przetargu jest wniesienie wadium w w ymagany m terminie i wysokosci Of,lZ okazanie 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu osobistego lub w 
przypadku przedsi~biorc6w dod atbwo aktua lny wyciqg z Krajowego Rejestru Sqdowego Jub z innego 
rejestru w przypadku w przypadku podmiot6w polskich. AktuaJny wyciqg z KRS Jub innego rejesLru w!n i~n 

bye wydany w ciqgu 3 miesi~ey . 

11. Skutki uchylenia sie od zawarda umowy sprzedazy: 

Szczeg610wy termin i miejsce zawarcia urnowy zostan'l po zamkn i~ciu prze targu okreslone przez 
sprzedawc~ w odr~bnym zawiadomieniu. 

Jezeli osoba ustalona jako nabywca rje ruchomosci nie przystqpi bez usprawiedliwienia do zawal'c ia U mow)'. 
a wplacone wadiuln nie b'idzie podlegac z wrotowi. 

12. Dodatkowe informacje: 

- Koszly zwiqzane z nabycienl praw do nieruchomosci oraz ujawnieniem tych praw w ksi~dze wi eczyste l, i\ 

takze okazanie jej granic, pokrywa nabywca nieruchomosciami 

- Przetarg przeprowadzony zostanie zostanie w oparciu 0 rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia l·t 
w rzesnia 2004r. W sprawie sposobu i try bu przeprowadzenia przetarg6w na zbycie nieru chomoki (Dz. U. Z 
2004r. Nr 207, poz . 2108 z p6in. zm.) 

Termm do zlozenia wniosku przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszenshvo nabycia nierucho 111 oSCl, na 
podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodaree nieruchomosciami (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 102. 
poz. 651 z p6in.zm.) uplyn~! z dniem 06 lipea 2012r. 

Ogloszenje niniejszego przetargu nast~puje z uwagi na to, ze przeprowadzone w czesniej 

I przetargi w dniu 23.08. 2012r. i w dniu 27.08. 2012 r - zakonczyly s i~ wynikiem negatywny m . 


- Burmistrz Toszka zastrzega soble prawo odwolania przetargu w waznych powod6w. 

Trese niniejszego ogloszenia zamieszczona zostata r6wniez na sb:onie interne towej gminy 

www.bip.toszek.pl 

Dodatkowe informacje 0 nieruchomosd b~dqcych przedmiotem przetargu mozna uzyskac w Urz rt dzie 
Miejskim w Toszku , pok6j nr 23 Jub telefoni eznie pod numerem 032 237-80-18 w godz. 9.00-13.00 

mgr 

http:9.00-13.00
http:www.bip.toszek.pl

