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ogłoszenie

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicz-
nej ul. Sienkiewicza.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „RÓWIEŃ KRUPOWA”, 
zatwierdzonego Uchwałą nr XLIX/733/2010 Rady 
Miasta Zakopane z 28 stycznia 2010 r., działki poło-
żone są w terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczonych symbolem MW-3.

Działka 24/3 obr. 5 obciążona jest służebnością 
przejazdu i przychodu pasem biegnącym po całej sze-
rokości działki.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej 
wynosi 950.000,- zł (słownie: dziewięćset pięćdzie-
siąt tysięcy złotych). 

Do wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej 
doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się 16 maja 2014 r. o godz. 
10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane przy ul. 
Kościuszki 13, Zakopane - sala nr 1 (parter).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne 
i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wy-
sokości 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych) 
na konto Urzędu Miasta Zakopane PKO S.A. Zako-
pane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 nie 
później, niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetar-
gu, tj. do 12 maja 2014 r.

Termin wniesienia wadium uważa się za docho-
wany, jeżeli najpóźniej 12 maja 2014 r. kwota sta-
nowiąca wadium znajduje się na ww. koncie urzędu. 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przed-
łożenia komisji przetargowej przed otwarciem prze-
targu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamo-

ści, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wy-
pisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej 
oraz właściwych pełnomocnictw dla osób reprezen-
tujących te podmioty.

Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg 
- wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieru-
chomości gruntowej, natomiast pozostałym uczestni-
kom zwraca się niezwłocznie - nie później niż 3 dni 
po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakoń-
czeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacenie 
wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdepo-
nowanej kwoty.

Osoba wyłoniona w przetargu - nabywca nie-
ruchomości zobowiązany jest zapłacić przed zawar-
ciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomo-
ści wylicytowaną w przetargu, powiększoną o poda-
tek VAT 23%.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zo-
stanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od 
zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepad-
kowi na rzecz Miasta Zakopane.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własno-
ści ponosi nabywca.

Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwoła-
nia przetargu z ważnych powodów, jak również unie-
ważnienia przetargu. 

Informacje dotyczące regulaminu przetargu moż-
na uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Pla-
nowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zakopane, ul. 
Kościuszki 13, pokój nr 228, tel. 18 20 20 427.

Budynek pn. „JUHAS” to obiekt wolnostojący 
drewniano-murowany, parterowy, z poddaszem użyt-
kowym, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w la-
tach międzywojennych XX w., o pow. zabudowy 207 
m kw. i pow. użytkowej 352,16m kw.

W przeszłości budynek użytkowany był przez 
FWP jako dom wypoczynkowy, obecnie budynek jest 
nieczynny i wolny od rzeczy i ludzi.

Do budynku dobudowany jest jednokondygnacyj-
ny murowany silos o pow. zabudowy 24 m kw. na opał 
dla kotłowni. Nieruchomość posiada dostęp do drogi 
publicznej ul. Klimka Bachledy. 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „GUBAŁÓWKA I”, za-
twierdzonego Uchwałą nr XXVII/345/2008 Rady 
Miasta Zakopane z 31 lipca 2008 r., działka położo-
na jest w terenach zabudowy usługowej oznaczonych 
symbolem 4.U.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
972.729,- zł brutto (słownie: dziewięćset siedem-
dziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dzie-
więć złotych).

Przetarg odbędzie się 16 maja 2014 r. o godz. 
9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane przy ul. 
Kościuszki 13, sala nr 1 (parter).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne 
i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wy-
sokości 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych) 
na konto Urzędu Miasta Zakopane PKO S.A. Zako-
pane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 nie 
później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetar-
gu, tj. do 12 maja 2014 roku.

Termin wniesienia wadium uważa się za docho-
wany, jeżeli najpóźniej 12 maja 2014 r. kwota sta-
nowiąca wadium znajduje się na ww. koncie urzędu. 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przed-
łożenia komisji przetargowej przed otwarciem prze-
targu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamo-
ści, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wy-
pisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej 
oraz właściwych pełnomocnictw dla osób reprezen-
tujących te podmioty.

Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg 
- wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieru-
chomości gruntowej, natomiast pozostałym uczestni-
kom zwraca się niezwłocznie - nie później, niż 3 dni 
po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakoń-
czeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacenie 
wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdepo-
nowanej kwoty.

Osoba wyłoniona w przetargu - nabywca nieru-
chomości zobowiązany jest zapłacić przed zawarciem 
notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wy-
licytowaną w przetargu. 

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zo-
stanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od 
zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadko-
wi na rzecz Gminy Miasta Zakopane.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własno-
ści ponosi nabywca.

Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwoła-
nia przetargu z ważnych powodów, jak również unie-
ważnienia przetargu. 

Udostępnienie obiektu do oględzin, operatu sza-
cunkowego oraz informacje dotyczące regulaminu 
przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Mia-
sta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228 (II pię-
tro), tel. 18 2 20 427.

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane w dniach od 10.03-1.04 2014 r. podane są do pu-
blicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Dotyczą one następujących nieruchomości: 
dobiega końca akcja sprzątania ulic i chodników po zimie. 

W związku z tym Burmistrz Miasta Zakopane prosi właścicieli nieruchomości 
graniczących z chodnikiem o spryzmowanie nieczystości powstałych po zimie tak, 

aby ułatwić spółce tesko dokładne ich uprzątnięcie. 
akcja sprzątania ulic po zimie zakończy się 24 marca.

BUrMistrz Miasta zakopane 
ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej 

w Zakopanem w obr. 7 przy ul. Klimka Bachledy 2, wpisanej w KW 
NS1Z/00054203/4 na własność Gminy Miasto Zakopane, stanowiącej działkę 

ewid. nr 102/1 o pow. 0,0782 ha zabudowaną budynkiem pn. „JUHAS”.

BUrMistrz Miasta zakopane 
ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Zakopanem, przy ul. Sienkiewicza,  
wpisanej w KW NS1Z/00024825/1 na własność Gminy Miasto Zakopane, 

stanowiącej działki ewid. nr: 24/2 o pow. 0,0363 ha, nr 24/3 o pow. 0,0068 ha, 
nr 24/6 o pow. 0,0007 ha, nr 24/7 o po. 0,0090 ha obr. 5.

- działka ewid. nr 250/1 obr. 123; 
- część działek ewid. nr 481/2, 483, 484, 482 obr. 12;
- część działki ewid. nr 50 w obr. 9;
- cześć działki ewid. nr 263/19 obr. 8;

- część działki ewid. nr 468/4 obr. 4;
- działka ewid. nr 107/3 obr. 12; 
- działka ewid. nr 61/2 w obr. 11;

ogłasza ustny nieograniczony przetarg w formie licytacji na dzierżawę  
kiosku nr 5 o pow. użytkowej 30 m kw., usytuowanego w ciągu kiosków w rejonie  
ul. Na Gubałówkę w Zakopanem, położonych na działkach ewid. nr 379/4 i 379/8 

obr. 4 na okres od 15.05.2014 r. do 30.09.2016 r.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wynosi: 1.200,- PLN

(słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100).

Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie gotówki 

w wysokości 200,- PLN (słownie: dwieście złotych 00/100) w kasie lub na konto Urzędu Miasta PEKAO SA 
nr 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 nie później, niż do 10 kwietnia 2014 r.

Termin wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej 10 kwietnia 2014 r. kwota stano-
wiąca wadium znajdzie się na ww. koncie Urzędu.

Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.
Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub 

zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet czynszu 

dzierżawnego za maj 2014 r.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie zawrze z Gmi-

ną Miasto Zakopane umowy w wyznaczonym terminie.
Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Zakopane, pokój nr 228, 

II piętro, tel. 18 20 20 427.
Otwarcie przetargu ustnego (licytacji) nastąpi 16 kwietnia 2014 r. o godz. 9 w siedzibie Urzędu Miasta 

Zakopane, ul. Kościuszki 13, sala nr 1.
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, jak również 

unieważnienia przetargu.


