
zal^cznik Nr 1
do zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety
nr 0050.157.2012 z dnia 3 pazdziernika 2012 r.

Burmistrz Miasta Kalety
oglasza

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomosci niezabudowanych.

Dziatka nr 130/22 o powierzchni 0.1410 ha,
- polozenie- Kalety, ul. Powstancow Slaskich, karta mapy 4 Kalety,
- wlasnosc Skarb Panstwa, wieczysty uzytkownik - Gmina Kalety, zapisana w ksi^dze
wieczystej Sadu Rejonowego w Tarnowskich Gorach pod numerem
GL IT/00090631/8,
- przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
z tresci^ planu nieruchomo^c polozona jest na obszarze oznaczonym symbolem
MW_6, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem uslug

nieuciazliwych,
- dzialka o ksztalcie regularnym, zblizonym do prostokata, teren dzialki plaski,
nieogrodzony, nieutwardzony,

- dzialka posiada dost^p do drogi publicznej - ul. Powstancow Slaskich i ul. M.
Konopnickiej,
- uzbrojenie: dzialka w zasi^gu instalacji elektrycznej,
- cena wywolawcza - 54.900 zl,
- wadium-5.500 zl.

Dzialka nr 131/22 o powierzchni 0.1291 ha,
- polozenie- Kalety, ul. Powstancow Sl^skich, karta mapy 4 Kalety,
- wlasnosc Skarb Panstwa, wieczysty uzytkownik - Gmina Kalety, zapisana w ksi^dze
wieczystej Sadu Rejonowego w Tarnowskich Gorach pod numerem
GL1T/00090631/8,
- przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie

z tresci^ planu nieruchomosc polo£ona jest na obszarze oznaczonym symbolem
MW_6, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem uslug

nieuci^zliwych,
- dzialka o ksztalcie regularnym, zblizonym do trapezu, teren dzialki plaski,
nieogrodzony, nieutwardzony,

- dzialka posiada dost^p do drogi publicznej - ul. Powstancow Sl^skich, ul. M.
Konopnickiej i ul. J. Brzechwy,
- uzbrojenie: dzialka w zasi^gu instalacji elektrycznej,
- cena wywolawcza - 49 900 zl,
- wadium-5.000 zl.

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomosci doliczony zostanie podatek VAT w
wysokosci 23 %.

Przetarg odb$dzie si$ w dniu 15 listopada 2012 roku w sali posiedzen Urz^du Miejskiego
w Kaletach przy ul. Zwirki i Wigury 2, II pie^tro, pokoj nr 24, o godzinie 12.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wptacenie wadium w podanej wyzej wysokosci.



Wadium nalezy wplacic przelewem lub gotowk^ na konto Urz?du Miejskiego w Kaletach:
MBS Myszkow o/Wozniki 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 8 listopada 2012
roku.
Wadium moze bye rowniez wniesione w obligacjach Skarbu Pahstwa lub papierach
wartoSciowych dopuszczonych do obrotu publicznego, ktore nalezy zlozyc" w dziale
ksi?gowos"ci Urzedu Miejskiego w Kaletach do dnia 8 listopada 2012 roku.
Dowod wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedlo£eniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieni^dzu przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygral, zalicza si?
na poczet ceny nabycia nieruchomosci.
Wadium wniesione w innej formic niz w pieni^dzu, przez uczestnika przetargu, kt6ry przetarg
wygral, podlega zwrotowi niezwlocznie po wplaceniu kwoty rownej cenie nabycia
nieruchomosci.
Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, kt6ry przetarg wygral, a uchyli si? od zawarcia
umowy, nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomosci jest platna w calosci przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Nabywca przejmuje nieruchomosc w stanie istniej^cym.
Osoby przyst?pujace do przetargu zobowi^zane s^ przedstawic Komisji Przetargowej
nast?puj$ce dokumenty:

1. osoby fizyczne - dokument potwierdzaj^cy tozsamo^c (dowod osobisty),
2. osoby prawne - pelny, aktualny odpis z wlasciwego rejestru,
3. pelnomocnicy - dokument potwierdzajqcy tozsamosc i pisemne pelnomocnictwo,
4. w przypadku osob prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^ - aktualne za^wiadczenie o

wpisie do ewidencji dziaialnosci gospodarczej,
5. malzonek zamierzaj^cy samodzielnie licytowac nieruchomosc nabywan^ do maj^tku

wspolnego powinien okazac komisji przetargowej pisemn^ zgode wspolmalzonka,
6. cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowi^zani s^ przed zawarciem

umowy notarialnej uzyskac zgod? Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji na
nabycie, w przypadkach gdy taka zgoda jest wymagana.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa uzytkowania wieczystego w/w
nieruchomosci, ktory odbyl sie w dniu 17 maja 2012 roku zakonczyl si? wynikiem
negatywnym.

Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwolania przetargu bez podania przyczyn.
Informacji zwi^zanych ze zbyciem w/w nieruchomosci udziela si? w Urz?dzie Miejskim w
Kaletach, pokoj nr 25 lub pod nr telefonu 34/3527648.
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