
BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA
ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzanów
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I.   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Kościuszki w Chrzanowie, obręb Chrzanów

1 5170/1 - 0,0490

niezabudowana nieruchomość wpisana w KR1C/00052184/4 stanowi własność Gminy Chrzanów,•	
działka położona na terenie, dla którego brak mpzp; zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Chrzanowa z 12.09.2012 r. znak AU.6730.73.2012 •	
o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod budowę wolnostojącego budynku jednorodzinnego z garażem jednostanowiskowym 
i infrastrukturą techniczną z dojazdem przez działkę nr 3546/325 i 5170/3 istniejącym zjazdem z drogi publicznej, gminnej- ul. Kościuszki.
z własnością nieruchomości związane są następujące prawa i obciążenia:•	
prawo przejazdu i przechodu przez nieruchomość obejmującą działkę nr 3546/325 (wpis w Dziale I KR1C/00052184/4 ),•	
służebności: a) przeprowadzania i utrzymania kanału b) używania rur wodociągowych c) przeprowadzania i utrzymywania drenów (wpisy •	
w Dziale III KR1C/00052184/4),
Właściciel działki nr 5170/3 ustanowi nieodpłatnie służebność gruntową prawo przejazdu i przejścia po działce  nr 5170/3 na rzecz •	
każdoczesnego właściciela działki nr 5170/1,
Dział IV księgi KR1C/00052184/4 wolny od wpisów.

90 000 5.03.2013
godz.10.00

18 000
28.02.2013

II.   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej 9a w Chrzanowie

1 3546/267 -0,0510

zabudowana nieruchomość wpisana w KR1C/00090227/6 stanowi własność Gminy Chrzanów. Działy III i IV księgi wolne od wpisów,•	
nieruchomość zabudowana budynkiem Grunwaldzka 9a o pow.użytk. 90,14 m2. Budynek o funkcji mieszkalno-użytkowej wyposażony •	
w instalacje: elektryczną, wod-kan, ogrzewanie piecowe. Budynek nie posiada odrębnego przyłącza wodociągowego – wodomierz 
główny zimnej wody w budynku Grunwaldzka 9. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Uczestnik przetargu 
wyłoniony jako Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu żądania przedstawienia świadectwa 
charakterystyki energetycznej budynku,
dostęp do drogi publicznej – ul. Sokoła zapewniony zostanie w drodze nieodpłatnej służebności gruntowej po działce gminnej nr 5152. •	
Nowonabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnie służebności gruntowej – prawa przejazdu i przejścia po działce nr 
3546/267 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami Grunwaldzka 7 i 9 w Chrzanowie,
zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów”  nieruchomość znajduje się na •	
obszarze rozwoju funkcji gospodarczych i centrotwórczych, w bezpośredniej ochronie konserwatorskiej.

195 000 5.03.2013
godz.11.00

39 000
28.02.2013

III.   Piąty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej  nieruchomości przy ul. Lipowieckiej 18 w Płazie

1 1575, 3006, 3190 -0,3673

nieruchomość wpisana w KR1C/00016357/4 na rzecz Gminy Chrzanów. Działy III i IV wolne od wpisów,•	
nieruchomość zabudowana: parterowym, nie podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym nr 18 przy ul. Lipowieckiej o pow. użytk.116,08 m²  •	
(wg pomiarów) oraz budynkiem gospodarczym,
budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej. Uczestnik przetargu wyłoniony jako Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie •	
do złożenia oświadczenia o odstąpieniu żądania przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków,
nieruchomość figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, jako przykład tradycyjnej zabudowy zagrodowej. Wszelkie prace remontowo-•	
budowlane związane z ewentualną rozbudową, nadbudową, modernizacją, adaptacją, zmianą przeznaczenia obiektu zabytkowego bądź rozbiórką 
wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do wojewódzkiej drogi publicznej – ul. Lipowieckiej w Płazie,•	
nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: energetycznej, wodnej, gazowej. Kanalizacja wzdłuż wschodniej granicy  •	
ul. Lipowieckiej,
nieruchomość ogrodzona. Zbycie nastąpi w istniejącym stanie faktycznym i prawnym – bez okazania granic.•	
zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów”  nieruchomość znajduje się na terenach •	
mieszkaniowo-usługowych do adaptacji, modernizacji i intensyfikacji zabudowy w obrębie terenów zainwestowanych, w granicach Zespołu 
Jurajskich Parków Krajobrazowych (otulina parku).

160 000 5.03.2013 
godz.12.00

32 000
28.02.2013

IV.   Czwarty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości – działek gruntu położonych w rejonie 
ul. Bereska w Chrzanowie,  obręb Chrzanów

1 5776/1 – 0,0734
działki ozn.nr: 5776/1, 5776/2, 5776/3, 5776/4, 5776/6, 5776/7, 5776/8, 5776/9, 5776/10, 936/21 wpisane w KR1C/00032554/3 •	
na rzecz Gminy Chrzanów. Wpisy w Dziale III księgi nie dotyczą działek będących przedmiotem sprzedaży. Dział IV księgi wolny 
od wpisów,
z własnością nieruchomości oznaczonej jako działka 5776/5 ujawnionej w KR1C/00089440/5 związane są służebności •	
gruntowe polegające na prawie przechodu i przejazdu po działce numer 5776/5 całą jej szerokością na rzecz każdoczesnych 
właścicieli nieruchomości stanowiących działki nr 936/20, 936/4. Dział IV księgi wolny od wpisów,
dostęp do drogi publicznej dla działki nr 5776/1 bezpośrednio z drogi gminnej - ul. Bereska, dla działek nr: 5776/2, 5776/3, •	
5776/4, 5776/6, 5776/7, 5776/8, 5776/9 oraz 5776/10 wraz z działką  936/21 poprzez drogę wewnętrzną działkę nr 5776/5,
zaopatrzenie dostawy niezbędnych mediów w oparciu o istniejące uzbrojenie terenu,•	
działki położone na terenie, dla którego brak mpzp; zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Chrzanowa z 10.01.2012r. •	
znak:AU.6730.148.2011.G o warunkach zabudowy (sprostowana postanowieniem z 20.03.2012r. znak: AU.6730.148.2011.G) 
działki nr 5776/1, 5776/2, 5776/3, 5776/4, 5776/6, 5776/7, 5776/8, 5776/9 oraz 5776/10 wraz z działką 936/21 przewidziane 
są pod budowę na każdej z nich budynku wolnostojącego jednorodzinnego z garażami 1:2 stanowiskowymi wraz z 
infrastrukturą techniczną oraz dojazdem poprzez budowę indywidualnych zjazdów z drogi wewnętrznej w obszarze działki nr 
5776/5 dla działek nr 5776/2, 5776/3, 5776/4, 5776/6, 5776/7, 5776/8, 5776/9 oraz 5776/10 wraz z działką 936/21 i budowę 
indywidualnego zjazdu dla działki nr 5776/1 przylegającej do pasa drogowego ul. Bereska.

45 690 6.03.2013
godz.10.00

9 100
1.03.2013

2 5776/2 – 0,0501
5776/5 – 0,1181 - udział 1/8 40 380 6.03.2013

godz.11.00
8 000
1.03.2013

3 5776/3 – 0,0768
5776/5 – 0,1181 -udział 1/8 56 990 6.03.2013

godz.12.00
11 300
1.03.2013

4 5776/4 – 0,0615
5776/5 – 0,1181 - udział 1/8 47 470 7.03.2013

godz.10.00
9 400
4.03.2013

5 5776/6 – 0,0595
5776/5 – 0,1181 - udział 1/8 46 220 7.03.2013

godz.11.00
9 200
4.03.2013

6 5776/8 – 0,0739
5776/5 – 0,1181 -udział 1/8 55 200 7.03.2013

godz.12.00
11 040
4.03.2013

7 5776/9 – 0,0747
5776/5 – 0,1181 -udział 1/8 55 680 8.03.2013

godz.10.00
11 100
5.03.2013

8 5776/10, 936/21 – 0,1079
5776/5 – 0,1181 -udział 1/8 76 330 8.03.2013

godz.11.00
15 200
5.03.2013

V.   Siódmy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych  działek gruntu położonych przy ul. 21 Stycznia w Luszowicach, obręb Luszowice

1 3106/4 - 0,1796
działki wpisane  w KR1C/00088290/1 na rzecz Gminy Chrzanów. Działy III i IV księgi wolne od wpisów,•	
działki położone na terenie, dla którego brak mpzp; każda z działek, zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia •	
11.05.2009 r. znak: AU-7331/88/G/08/09 o warunkach zabudowy przewidziana pod budowę budynku jednorodzinnego, 
wolnostojącego z garażem, infrastrukturą techniczną oraz zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej – ul. 21 Stycznia w 
Luszowicach,
działki posiadają dostęp do infrastruktury technicznej: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, w oparciu o istniejące sieci •	
w rejonie ul. 21 Stycznia w Luszowicach.

53 000 12.03.2013
godz.10.00

10 600
08.03.2013

2 3106/5 - 0,1858 55 000 12.03.2013
godz.11.00

11 000
08.03.2013

3 3106/6 - 0,2018 60 000 12.03.2013
godz.12.00

12 000
08.03.2013

Ceny nieruchomości opisanych w tabeli pkt. I, IV,V ujmują w sobie podatek VAT  wg stawki 23%. Sprzedaż nieruchomości opisanych w pkt II i III na podst. art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r 1. 
o podatku od towarów i usług  zwolniona jest z podatku VAT. 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. 
upłynął: dla nieruchomości opisanej w pkt. I - 23.01.2013r, dla nieruchomości opisanej w pkt. II -10.12.2012r, dla nieruchomości opisanej w pkt III – 4.04.2012 r, dla nieruchomości opisanej w pkt IV – 
9.05.2012r, dla nieruchomości opisanej w pkt V – 21.06.2011r.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości opisanych w tabeli przeprowadzone zostały w następujących terminach: pkt II.: 17.01.2013 r, pkt III: 18.05.2012r, 5.07.2012r, 3.09.2012r, 24.10.2012 r pkt. IV 1,2,3 3. 
(20.06.2012r, 4.09.2012r,6.11.2012r), pkt IV 4,5 (21.06.2012r, 5.09.2012r, 7.11.2012r), pkt.IV.6 (21.06.2012 r, 6.09.2012 r, 7.11.2012 r), pkt III 7,8 (22.06.2012 r,  6.09.2012r, 8.11.2012 r), pkt V: 17.11.2011r, 
27.01.2012r, 12.04.2012r, 14.06.2012r, 3.09.2012r, 24.10.2012r. Wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przetargi odbędą się w terminach określonych w kolumnie E tabel w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Aleja Henryka 20, sala 54.4. 
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokościach i terminach określonych w kolumnie F tabeli ze wskazaniem nr działki jakiej przetarg dotyczy. Wpłaty 5. 
wadium należy 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 osób prawnych - pełną nazwę firmy, jej siedzibę. Wpłata 6. 
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.7. 
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w stosownym zawiadomieniu Burmistrz Miasta Chrzanowa może 8. 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Pełne teksty ogłoszeń podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, I piętro obok pok.23, na stronie internetowej Urzędu www.chrzanow.pl – Gospodarowanie 9. 
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/ 758-51-41.10. 


