
BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA OGŁASZA
pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych:

LEGENDA: P – pokój, K – kuchnia, PP – przedpokój, Ł - łazienka
Nieruchomości gruntowe opisane w tabeli stanowią własność Gminy Chrzanów, w użytkowaniu wieczystym właścicieli wyodrębnionych lokali 1. 
w przedmiotowych budynkach. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne od wpisów.
Lokale opisane w tabeli nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2. 
Uczestnik przetargu, wyłoniony jako nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu żądania przedstawienia świadectwa 
charakterystyki energetycznej lokalu.
Sprzedaż lokali zwolniona z podatku od towarów i usług na podst. art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Cena udziału w gruncie 3. 
obejmuje podatek VAT wg stawki 23%.
Sprzedaż lokali opisanych w tabeli nastąpi wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. Stawka pierwszej opłaty 4. 
z tytułu użytkowania wieczystego udziału w gruncie wynosi 25% wylicytowanej ceny tego udziału. Stawka opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego udziału w gruncie wynosi 1% wylicytowanej ceny tego udziału.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za 5. 
dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego może być dokonywana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 i 2 ustawy 6. 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 13.02.2013r.  
Przetargi odbędą się w terminach określonych w kolumnie E tabel w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Aleja Henryka 20, sala 54.7. 
Wpłaty wadium, w pieniądzu, w terminach i wysokościach określonych w kolumnie F (ze wskazaniem lokalu, którego przetarg dotyczy) należy 8. 
dokonać na konto nr r-ku 32 8444 0008 0000 0070 6654 0009. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto Urzędu Miejskiego 
w Chrzanowie.  
Wskazanym jest, aby dowód wpłaty (do okazania w dniu przetargu)  zawierał: w przypadku osób fizycznych - imię nazwisko i adres, w przypadku 9. 
osób prawnych - pełną nazwę firmy, jej siedzibę. Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie 
zwrócone. 
Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.10. 
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w stosownym 11. 
zawiadomieniu Burmistrz Miasta Chrzanowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Pełny tekst ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, I piętro obok pok.23, na stronie 12. 
internetowej Urzędu www.chrzanow.pl – Gospodarowanie mieniem - Zbycie nieruchomości. 
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, al. Henryka 20, pok.41 I piętro lub pod nr tel./32/ 758-51-41.13. 
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Mieszka I 5/73
1156/12 – 0,2164
KR1C/00036463/6

15/1000

lokal mieszkalny - IV piętro, składa się z: 3 P, K, Ł, WC, P; pow. 
użytk. 56,13 m2
instalacje: elektryczna, wod-kan, co, gazowa;
termin oglądania lokalu:5.03.2013 godz.9.00-10.00, 18.03 
godz.14.30-15.30

154.400 w tym cena:
lokalu: 147 200,- 

(95,34%)
udziału w gruncie: 

7200,-(4,66%)

28.03.2013
godz.10.00

30 800
25.03.2013

2

3 Maja 4
3686/5  - 0,0459

KR1C/00048589/2
403/10000

lokal użytkowy kondygnacja podziemna (piwnica), składa się z 1 
pomieszczenia o pow. użyt. 16,97 m2;
instalacje: elektryczna;
termin oglądania lokalu:11.03.2013 godz.14.30-15.30, 
20.03.2013 godz.9.00-10.00

21.100 w tym cena:
lokalu: 17 000,- 

(80,57%)
udziału w gruncie: 
4100, - (19,43%)

28.03.2013
godz.11.00

4200
25.03.2013


