
                                                       BURMISTRZ  MIASTA  GORLICE 
 
                                                                            ogłasza 
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność  Miasta 
Gorlice, położonej w Gorlicach przy ul. Kościuszki. 
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów miasta Gorlice 
obręb ewidencyjny Gorlice, jako działka numer 1406/45 o pow. 0,0082 ha położona w 
Gorlicach przy ul. Kościuszki, objęta KW. NS1G/00032521/3 Sądu Rejonowego w Gorlicach. 
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Gorlice – Plan Nr 2 
nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolem 6.P/PS -  przeznaczonych na 
tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp., działalności 
gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym. 
Działka ma kształt regularny zbliżony do trapezu, położona w terenie płaskim, wolna od 
trwałej zabudowy, posiada dobrą dostępność komunikacyjną i uzbrojenie infrastrukturalne. 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu wolna jest od obciążeń i innych zobowiązań. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 273,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście 
siedemdziesiąt trzy złote 00/100). 
Do ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w 
wysokości 23%. 
 
Przetarg odbędzie się 24 maja 2017 r. o godz. 900 w pok. nr 207 (na II piętrze) w Segmencie 
A Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2.  
 
Wadium w wysokości 1 000,00  zł  (słownie:  jeden tysiąc złotych) należy wnieść w środkach 
pieniężnych na rachunek Urzędu  Miejskiego  w  Gorlicach  Nr 59 2030 0045 1110 0000 0160 
8370 w BGŻ BNP Paribas S.A. O/Gorlice, w terminie do dnia 22 maja 2017 r. W tytule wpłaty 
należy podać dane uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości. Za datę wniesienia 
wadium uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu. 
 
Warunkiem udziału w przetargu jest: 
- złożenie  oświadczenia  o  zapoznaniu  się  z  przedmiotem  przetargu  w zakresie położenia,  
  uzbrojenia oraz przeznaczenia terenu, 
- przedłożenia dowodu wpłaty wadium, 
- okazanie dowodu tożsamości  –  w przypadku osób fizycznych, 
- okazanie  aktualnego  wypisu  z  właściwego   rejestru,   stosownych   pełnomocnictw   osób   
  reprezentujących   podmiot   –   w   przypadku   osób   prawnych    oraz    innych    jednostek  
  organizacyjnych  nie  posiadających   osobowości   prawnej   a   podlegających   wpisowi   do  
  rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące), 
- w  przypadku  przystąpienia  do  przetargu  jednego  z  małżonków,  gdy  nieruchomość   ma  
  zostać nabyta do majątku wspólnego, przedłożenie pisemnej zgody  współmałżonka  na   jej  
  nabycie, potwierdzone notarialnie, 
- cudzoziemiec  –  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  24  marca  1920  r. o nabywaniu  
  nieruchomości przez  cudzoziemców  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1380 z późn.zm.),  obowiązany  
  jest  przedstawić  komisji  zezwolenie  ministra  właściwego   do   spraw   wewnętrznych   na    
  nabycie nieruchomości.
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Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości, 
zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
zawarcia umowy. 
Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. 
Zastrzega się prawo odwołania, zamknięcia oraz unieważnienia przetargu z ważnych 

powodów. 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach segment B 

na parterze oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gorlicach 

www.gorlice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gorlice. 

Ponadto informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem: (18) 35-

51- 261 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w 

Gorlicach, Rynek 2 segment B na parterze pok. Nr 3B. 

 

Gorlice, 2017-04-11 

http://www.gorlice.pl/

