OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA II przetarg nieograniczony dotyczący
sprzedaży działki oznaczonej nr 279/161 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy
ul. Nowowiejskiego w drodze przetargu nieograniczonego.
Opis i położenie nieruchomości:
Działka nr 279/161 o pow. 1056 m 2 położona w obrębie 2 Miasta Sztum
NR Księgi wieczystej GD2I/00014470/8
Cena wywoławcza do przetargu 89 760,00 zł netto
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XLIII/423/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
02.07.2014 r.
Dla ww. działki Miasto i Gmina Sztum nie posiada Planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami SUiKZP przedmiotowa działka mieści się w terenach o funkcji mieszkaniowo- usługowej. Zgodnie z decyzją Nr 72/2014 o warunkach zabudowy z dnia 17.11.2014
r. teren przeznaczony pod budowę budynku usługowego.
Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z
dnia 11 marca 2004r. (t. j. z 2011 r. Dz. U. nr 177 poz. 1054 ze zm.)
Sposób zbycia: w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
I przetarg przeprowadzony dnia 02 lutego 2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Termin i miejsce II przetargu: dnia 14.05.2015 r. o godz. 12 00 w budynku Urzędu, sala nr 33.
Wpłata wadium w wysokości 9 000,00 zł netto do dnia 11.05.2015 r. na konto 19 8309 0000 0000
0042 2000 0040
Warunki płatności: kwota uzyskana w przetargu powiększona o podatek VAT, płatna przelewem
na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum, BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 na dwa
dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Warunki sprzedaży nieruchomości.
1.
Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zabudować nieruchomość w okresie 4 lat od daty
zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w Decyzji Nr 72/2014 o warunkach
zabudowy z dnia 17.11.2014 r. Za spełnienie warunku zabudowy nieruchomości, należy rozumieć
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2.
W przypadku niezabudowania nieruchomości w terminie 4 lat od daty zawarcia umowy
notarialnej nabywca nieruchomości lub jego następca prawny zapłaci Gminie Sztum karę umowną w
wysokości 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w terminie 30 dni liczonym od daty
upływu terminu zakończenia inwestycji, za każdy rozpoczęty rok po terminie niewykonania
zabudowy.
3.
Co do obowiązku zapłaty kary umownej nabywca nieruchomości podda się egzekucji z art.
777 paragraf 1 pkt 5 k.p.c.
4.
W przypadku poniesienia przez Gminę Sztum szkody przewyższającej karę umowną, gmina
ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
5.
W przypadku zbycia nieruchomości lub jej części w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem
zobowiązań określonych w umowie notarialnej zawartej z Gminą Sztum odsprzedający sceduje
przyjęte umową zobowiązania na kupującego. Brak przejęcia zobowiązań przez następcę prawnego
pierwotnego kupującego, będzie skutkować dochodzeniem
przez Gminę Sztum roszczeń
finansowych od sprzedającego oraz zobowiązań wywiązania się z terminu zakończenia zabudowy.
6.
W przypadku sprzedaży albo przeniesienia własności kupionej nieruchomości pod innym
tytułem prawnym przez Kupującego lub dalszych następców prawnych, Kupujący przyjmuje na siebie
solidarną odpowiedzialność za uchybienie terminowi zabudowy przez następców prawnych.
Zobowiązanie to dotyczy także dalszych następców prawnych w ciągu następstwa prawnego.
7.
Gmina Sztum zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w okresie 5 lat od daty sprzedaży
z ujawnieniem tego prawa w dziale III księgi wieczystej w przypadku niedotrzymania terminu
zakończenia zabudowy nieruchomości.

Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
W terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nie wpłynęły
wnioski osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, że nie toczy się postępowanie administracyjne ani sądowe kwestionujące prawidłowość nabycia nieruchomości przez Gminę Sztum.
Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby
zagraniczne (nie posiadające zadłużeń wobec gminy Sztum), które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w tabeli. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby reprezentujące osoby prawne, przystępujące do przetargu winny legitymować się upoważnieniem do
występowania w imieniu i na rzecz osoby prawnej oraz aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
Osobie, która w wyniku przetargu zostanie ustalona jako nabywca, wpłacone wadium zostaje zaliczone na
poczet nabycia nieruchomości.
Wadium zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia wynikiem negatywnym, nie wygrania przetargu. Osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w
ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu i nie podpisze umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji dotyczących przetargu można uzyskać w pok. 42 lub 52 tel. 640 6379 lub 640 6362.

Sztum, dnia 09.04.2015 r.

