
BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA
ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzanów
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I. Piąty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej Piastowska 15/41

Piastowska 15/41
5050-0,1256
KR1C/00046716/8
Chrzanów

lokal mieszkalny - pow.użytk. 21,21m2;I piętro: 1 P, aneks •	
kuchenny, PP, Ł,
instalacje: wod-kan, elektryczna, gazowa, co, cwu,•	
udział w nieruchomości wspólnej: 5/1000,•	

45 000 w tym cena:
lokalu: 
43 760 – 97,24%
udziału w gruncie: 
1240 - 2,76%

10.07.2013
godz.10.00

9 000
5.07.2013

II. Czwarty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej Wojska Polskiego 25/7

Wojska Polskiego 
25/7
3544/14 - 0,0909
KR1C/00036466/7
Chrzanów

lokal mieszkalny - pow. użytk. 35,20m2; II piętro: 1 P, K, PP, Ł •	
z WC,
instalacje: elektryczna, wod-kan, gazowa, ogrzewanie piecowe,•	
udział w nieruchomości wspólnej: 44/1000,•	

55 000 w tym cena:
lokalu: 49570 - 90,13%
udziału w gruncie: 
5430 – 9,87%

10.07.2013
godz.11.00

11 000
5.07.2013

III. Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej 29 Listopada 10/4

29 Listopada 10/4
5083 – 0,0405
KR1C/00051523/6
Chrzanów

lokal mieszkalny - pow. użytk. 87,28m2; II piętro: 2 P, 2 K, Ł z •	
wc, PP; pomieszczenia przynależne-piwnice o pow.9,00m2 
11,60m2,
instalacje: elektryczna, wod-kan, ogrzewanie piecowe,•	
udział w nieruchomości wspólnej: 2280/10000,•	

100 000 10.07.2013
godz.12.00

20 000
5.07.2013

IV. Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Aleja Henryka w Chrzanowie

3527/1 – 0,0541
KR1C/00045948/6
Chrzanów

nieruchomość zgodnie z decyzją z 23.08.2012 r. znak: AU-•	
7331/182-4/G/08 o warunkach zabudowy, przewidziana 
pod budowę budynku mieszkalnego z usługami w parterze  
o pow.90 m2, z dopuszczeniem w tym usług w zakresie 
handlu o pow. sprzedaży do 40 m2, wraz z infrastrukturą 
techniczną oraz budową zjazdu o charakterze publicznym  
z drogi gminnej Al. Henryka i zjazdu indywidualnego z ul. Stara 
Huta,
posiada dostęp do niezbędnych mediów – sieci wodociągowej, •	
kanalizacyjnej, elektrycznej,
obciążenia ujawnione w Dziale III księgi nie dotyczą działki  •	
nr 3527/1; Dział IV księgi wolny od wpisów,

94 000 12.07.2013
godz.10.00

18 800
9.07.2013

V. Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej u zbiegu ulic. Borowcowej i Fabrycznej

3837/4, 3837/125 - 
0,1436
KR1C/00031175/5
KR1C/00091153/3
Chrzanów

nieruchomość zgodnie z decyzją z 12.10.2012 r. •	
znak:AU.6730.118.2012.D o warunkach zabudowy,  
przewidziana pod budowę obiektu usługowo-handlowego 
o pow. sprzedaży do 200 m2 z infrastrukturą techniczną,  
budową miejsc postojowych oraz budową zjazdu publicznego 
z drogi gminnej -ul. Fabrycznej, 
posiada dostęp do niezbędnych mediów – sieci wodociągowej, •	
kanalizacyjnej, elektrycznej,
na działce nr 3837/125 wzdłuż jej granicy pn-wsch i wsch. •	
zlokalizowane są urządzenia przesyłowe – oświetlenie oraz linia 
kablowa niskiego napięcia – zasady korzystania z linii kablowej 
niskiego napięcia uregulowane zostały w drodze służebności 
przesyłu – wpis w Dziale III KR1C/00091153/3,
na działce nr 3837/125, przy skrzyżowaniu ul. Fabrycznej •	
i Borowcowej zlokalizowana jest tablica informacyjna Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Teren o pow.2 
m2, dla celu jw. jest przedmiotem umowy użyczenia do dnia  
14 czerwca 2013,
zawnioskowano o przeniesienie działki nr 3837/125 ujawnionej •	
w KR1C/00091153/3 do KR1C/00031175/5.

245 800 12.07.2013
godz.11.00

49 000
9.07.2013

LEGENDA: P – pokój, K – kuchnia, Ł – łazienka, PP – przedpokój.

Nieruchomości gruntowe opisane w pkt  I i II tabeli stanowią własność Gminy Chrzanów, w użytkowaniu wieczystym właścicieli 1. 
wyodrębnionych lokali w przedmiotowych budynkach. Nieruchomość gruntowa opisana w pkt III tabeli stanowi współwłasność Gminy 
Chrzanów i właścicieli wyodrębnionych lokali w przedmiotowym budynku. Działy III i IV ksiąg wieczystych opisanych w kolumnie B tabeli 
wolne od wpisów.
Lokale opisane w tabeli nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. 2. 
Prawo budowlane. 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. Sprzedaż lokali 3. 
opisanych w pkt I i II tabeli nastąpi wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. Cena udziału w gruncie 
ujmuje w sobie podatek VAT wg stawki 23%. 
Stawka pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego udziału w gruncie wynosi 25% wylicytowanej ceny tego udziału. Stawka opłat 4. 
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, 5. 
z góry za 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.
Nieruchomość opisane w pkt IV i V tabeli częściowo zadrzewione i zakrzewione. Usunięcie drzew i krzewów na warunkach określonych 6. 
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 
Właściciel nieruchomości nie dysponuje badaniami gruntu - nieruchomości zbywane są w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.7. 
Ceny nieruchomości opisanych w pkt IV i V tabeli ujmują w sobie podatek VAT  wg stawki 23%.8. 
Terminy składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust. 9. 
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami upłynęły dla nieruchomości: opisanej w pkt I – 21.08.2012r, opisanej 
w pkt II – 8.11.2012r, opisanych w pkt. III i V – 15.04.2013r, opisanej w pkt IV – 22.05.2013r. 
Przetargi na sprzedaż nieruchomości opisanych w tabeli przeprowadzone zostały w następujących terminach: pkt.I – 27.09.2012r, 10. 
16.11.2012r, 14.02.2013r, 15.05.2013r, pkt.II – 19.12.2012r, 19.02.2013r,14.05.2013r, pkt.III – 21.05.2013r, pkt.V – 23.05.2013r. Wszystkie 
przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przetargi odbędą się w terminach określonych w kolumnie D tabeli w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Aleja Henryka 20, sala 54.11. 
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokościach i terminach określonych w kolumnie E tabeli ze 12. 
wskazaniem lokalu/ działki jakiej przetarg dotyczy. Wpłaty 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, 13. 
w przypadku 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.14. 
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym 15. 
w stosownym zawiadomieniu Burmistrz Miasta Chrzanowa może 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,  16. 
na stronie internetowej Urzędu www.chrzanow.pl – Gospodarowanie mieniem - Zbycie nieruchomości. 
Szczegółowe informacje są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, al. Henryka 20, pok.41 I piętro lub pod nr tel./32/ 758-51-41.17. 


