
zalacznik Nr 1
do zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety Nr 0050.154.2012
z dnia 2 pazdziernika 2012 roku.

Burmistrz Miasta Kalety
oglasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej
stanowi^cej wiasnosc gminy Kalety.

Dzialka nr 3561/70 o powierzchni 0.1576 ha,
- polo£enie- Kalety, skrzyzowanie ul. D^browskiego i ul. Wolnosci, karta mapy 1

dod. 1 J^drysek,
- wiasnosc Gminy Kalety, zapisana w ksi^dze wieczystej S^du Rejonowego w
Tarnowskich G6rach pod numerem GL1T/00059143/1,

- przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
z tresci^ planu nieruchomosc polozona jest na obszarze oznaczonym symbolem
1 MN 62, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- dzialka o ksztalcie prostok^ta, teren dzialki plaski, atrakcyjne polozenie z bliskim
s^siedztwem terenow lesnych, dost^pnosc komunikacyjna bardzo dobra.
Nieruchomos'c" posiada bezposredni dostej) do drogi publicznej, zarowno od ul.
Wolnosci jak i ul. D^browskiego. Ul. D^browskiego posiada nawierzchnie asfaltow^,
a ul. Wolnosci nawierzchni? utwardzon^ z kostki betonowej.
- uzbrojenie: dzialka polozona w zasi^gu instalacji elektrycznej, wodoci^gowej i
kanalizacyjnej. Przez s^siedni^ dzialke przebiega siec elektryczna niskiego napi^cia,
na innej sqsiedniej dzialce znajduje si$ stacja transformatorowa. W ul. D^browskiego
biegnie kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Na terenie nieruchomosci
wzdluz ogrodzen przy budynkach s^siaduj^cych od polnocno-zachodniej granicy
dzialki, biegnie linia telefoniczna. Nabywca zapewni mozliwosc dostejni w celu jej
naprawy czy konserwacji.
- cena wywolawcza - 79 000 zl,
- wadium - 8000 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. £wirki i Wigury 2, II pi^tro, pok6j nr 24, o godzinie 10.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie 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 Panstwa lub papierach
wartosciowych dopuszczonych do obrotu publicznego, kt6re nalezy zlozyc w dziale
ksi^gowosci Urzfdu Miejskiego w Kaletach do dnia 8 listopada 2012 roku.
Dowod wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedlozeniu 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, ktory przetarg
wygral, podlega zwrotowi niezwlocznie po wplaceniu kwoty rownej cenie nabycia
nieruchomosci.
Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygral, a uchyli sie 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^puj^ce do przetargu zobowi^zane s^ przedstawid Komisji Przetargowej
nast^puj^ce dokumenty:

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

wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
5. malzonek zamierzaj^cy samodzielnie licytowac nieruchomosc nabywan^ do majqtku

wspolnego powinien okazac komisji przetargowej pisemna zgod? wspohnalzonka,
6. cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowi^zani s^ przed zawarciem

umowy notarialnej uzyskac" zgode Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na
nabycie, w przypadkach gdy taka zgoda jest wymagana.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz tej nieruchomosci odbyl sie w
dniu 10 lipca 2012 roku i zakonczyl si$ wynikiem negatywnym.

Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwolania przetargu bez podam'a przyczyn.
Informacji zwi^zanych ze zbyciem w/w nieruchomosci udziela sie w Urz^dzie Miejskim w
Kaletach, pokqj nr 25 lub pod nr telefonu 34/3527648.
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