
Prezydent  Miasta  Mysłowice 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony 

 
na sprzedaŜ niŜej wym. działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, 
połoŜonych w Mysłowicach – Krasowach  przy ul. Ko ścielniaka za Nr 106, na karcie mapy 1 obrębu 
Krasowy, zapisanych w księdze wieczystej KW 25268 Sądu Rejonowego w Mysłowicach,                            
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej: 
 

1) działka nr 2528/11 o pow. 1.087 m2,cena wywoławcza wynosi 80.000,-zł, wadium wynosi 16.000,-zł  
2) działka nr 2527/11 o pow. 1.009 m2,cena wywoławcza wynosi 75.000,-zł, wadium wynosi 15.000,-zł 
3) działka nr 2526/11 o pow. 1.000 m2,cena wywoławcza wynosi 75.000,-zł, wadium wynosi 15.000,-zł 
 

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LXXIX/754/06 z dnia 31 sierpnia 
2006r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe”                         
w Mysłowicach, przedmiotowe działki posiadają przeznaczenie: MU III – tereny zabudowy 
jednorodzinnej w obszarze ochrony dolin i cieków układu fizjograficznego z dopuszczeniem funkcji 
usługowej jako funkcji uzupełniającej. Nin. działki winny być wykorzystane pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Post ąpienie w przetargu  nie moŜe wynosić mniej niŜ 1% ceny wywoławczej działki, z zaokrągleniem      
w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później 
niŜ do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony 
zostanie podatek VAT w wysoko ści  22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje 
się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.  
 

Przetarg odb ędzie si ę w dniu 26 sierpnia 2009r. o godz. 10.00 w sali nr 204 
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powsta ńców 1. 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpó źniej  do dnia                
19 sierpnia 2009r. wyŜej wym. wadium  ze wskazaniem odpowiedniego numeru działki na konto: 
Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. 
Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje si ę datę uznania rachunku bankowego Urz ędu 
Miasta w Mysłowicach .  
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po 
zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.  
Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości               
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaŜy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie moŜe być krótszy niŜ 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.  
JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu moŜe odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
 

Uczestnicy przetargu winni przedło Ŝyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:  
�  dowód wniesienia wadium (oryginał), 
�  dokument toŜsamości, 
�  aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesi ęcy  przed upływem terminu 

przetargu: 
a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,  
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla kaŜdego ze wspólników 

spółki cywilnej, a takŜe umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych), 
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej 

jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, 
�  osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone 

notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu, 
�  oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem 

faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeŜeń,  
�  oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 

2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),  

�  numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania 
przetargu. 

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy                 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 
 

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz wa runki realizacji zamierze ń 
inwestycyjnych:  



1.  Działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach.  

2.    Nabywcy zobowiązani będą na własny koszt i we własnym zakresie: 
-  Uporządkować teren, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni (ewentualne opłaty z tym 

związane ponosi nabywca);  
-  Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym 

zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków. 
3.  W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących 

mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego 
tytułu Ŝadnej odpowiedzialności. 

4.   Nabywcy zobowiązani równieŜ będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów             
i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.  

 

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl  w zakładce 
„Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 800 do 1500, w którym 
równieŜ moŜna zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci 
uzbrojenia terenu oraz dokumentację geotechniczną gruntu, tel. (032) 31-71-236. 

 
 


