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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA 

Oglasza 

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz prawa wlasnosci nieruchornosci objetej granicami 
Podstrefy Chojn6w Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, polozonej przy ul. Kraszewskiego 
w Chojnowie, oznaczonej numerern geodezyjnym 22/59 0 pow. 23657 m 2, dla ktorej Sad Rejonowy w Z/otoryi 
prowad zi ks iygy w ieczy sta N r LE1Z/o0036178/6. 

Cena wywolawcza - 1. 150 000,00 zl (w tym VAT 23 %). 
Wadiurn - 230 000,00 zl, 

Przedmiotem sprzedazy jest nieruchornosc niezabudowana, objeta granicarni Podstrefy Chojnow, 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Polozona jest w polnocnej , peryferyjnej czesci miasta , sqsiedztwo 
stanowia ogr6dki dzialkowe, zabudowania mieszkaniowe oraz uslugowe. Dzialka przylega bezposrednio do drogi 
publieznej - u\. Ignacego Kraszewskiego, 0 nawierzchni asfaltowej posiadajacej uzbrojenie w postaei wodociagu, 
telekomunikacji . Ksztalt dzialki srednio regularny, konfiguracja korzystna - teren plaski. W ewidencji grunt6w 
i budynkow miasta Chojnowa dzialka oznaczona jest jako nieuzytek - N. 

W rniejseowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonego Uchwala 
Nr XXII) 03/ 16 Rady M iejskiej w Chojnowie z dnia 30 maja 2016 r., dzialka oznaczona jest symbolami 
2.I.P,U,UP jake teren zabudowy produkcyjnej i przemyslowej, baz, skladow i rnagazyn6w; teren zabudowy 
uslugowej komcrcyjnej; teren zabudowy uslug publicznych; przeznaczenie dopuszczalne : parkingi, garaze, zielen 
izolacyjna, 

Nieruchomosc wolna jest od obciazen na rzecz osob trzecich i nie jest przedrniotem zobowiazan , nie jest obciazona 
ciezararni i hipotekam i, nie toczy sie tez w stosunku do niej postepowanie adm inistracyjne dotyczace 
prawidlowosci jej nabycia przez gmine. 

G mina pos iada op i11 ie geotec hn iczna ok res laj '1eq wla SC iwosc i pod loza gru ntowego terenu. Przed 
przystapieniern do przetargu uczestnik zobowiazany jest zapoznac sie z przedmiotern przetargu i stanern 
nieruchornosci w terenie, zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz opinia geotechniczna 
dot. warunk6w budow/anych dzialki . 

Przez dzialke przebiega siec infrastruktury podziemnej - gazowa . Nabywca zobowiazany jest 
do umozl iwien ia dostepu do istn iejacej na nieruchornosci sieei uzbrojen ia terenu, a W razie kol izj i 

z planowana zabudowa inwestor bedzie zobowiazany dokonac przelozenia sieci w ramach kosztow wlasnych 
inwesryeji, ?A zgoda wlasciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych . 

Dziaika porosnieta jest roslinnoscia trawiasta, krzakarni oraz pojedynczymi drzewami. W przypadku 
koiizji z planowana zabudowa ewentualna wycinka drzew maze nastapic po uzyskaniu zezwolenia w odrebnyrn 
postepowaniu , Nabywca przejmuje nieruchornosc w stanie istniejacym. 

Dzialka jest nieuzbrojona, istnieje mozliwosc uzbrojenia w siec energetyczna, gazowa oraz wodno
kana Iizacyj nq. 

Warunki obslugi dzialki w zakresie urzadzen infrastruktury technicznej nalezy uzyskac indywidualnie, 
na w lasny kOSZl, W oparciu a fakryczne zapotrzebowanie okreslone przez nabywce. Grnina Miejska Chajn6w 
nie ponosi odpowiedziaJnosci za kolizje z niewidoeznymi oa podkladach geodezyjnych sieeiami uzbrojenia telenLi. 

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowa nieruchomosc objyta jest dzialaniem Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomiunej uczestnicy przetargu zobowi1:lzani S'l do zalqczenia do dokument6w przctargoW)'ch : zaswiadczenia 
lub potwicrdzenia wydanego przez LSSE S.A . z sicdzibq w Lcgnicy - informujqcego, ze dziala/nosc gospodarcza, 
kl6rq nabywca zam ierza prowadzic oa przedm iotowej nieruchomosci jest zgodna z Planem Rozwoju Strefy , 
a takze podstawowymi wymogami dotycz'lcymi lokowania inwesrycji na terenie LSSE. 

Przetarg odbydzie siy w dniu 30 kwictnia 2018 r. 0 godz. 1100 w sali nr 11 lJrzydu Miejskiego 
w ChuJnowie pI. Zamkowy 1,59-225 Chojnow. 

Uczestnicy przetargu zobowii}zani S'l posiadac dokumenty: tozsamosei , potwierdzcnie wniesienia wadium . 
W przypadkll malzenstwa w przetargu uczestn iczll obojc malzonkowie. W razie uczcstnictwa tylko jednego 
ze wsp6lmal i.onkow - wymaga siy, aby przedlot yl on piscmnc oswiadczenia woli drugicgo wsp6lma/zonka 
o wyrazcniu zgody na nabycic nicruehomosei zc srodk6w pochodzCjcych ze wsp6lnego majlltku lub 'l.eby maltonck 



- 2 .
 

uczesrniczacy w przetargu zlozyl oswiadczenie wall nabycia nieruchomosci z majatku osobistego. Oswiadczenie 
powinno zawierac : imiona i nazwisko wspolmalzonka , imiona rodzicow, numer i serie dowodu osobistego oraz 
date jego waznosci, PESEL i adres zameldowania. 
W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedlozenie aktualnego wypisu z wlasciwego dla danego 
podrn iotu rejestru, W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pelnornocnika oprocz aktualnego wypisu 
przedlozenie notarialnie potwierdzonego pelnomocnictwa upowazniajacego do dzialania na kazdym etapie 
postepowania przetargowego. W przypadku gdy podrniotem zainteresowanym udzialern w przetargu jest 
cudzoziem iec nalezy okazac sie pelnomocn ictwern oraz wszelk imi zezwo len iarni i zgodam i, j ezeli ze wzgledu na 
osobe nabywcy sa one prawern wymagane . 

Wadium (w pieniadzu) W okreslonej wysckosci nalezy wplacic do dnia 23 kwietnia 2018r. 
na konto Nr 34 1020 5226 0000 6102 0519 8520 Urzad Miejski, pl. Zarnkowy l , 59-225 Chojnow. Wplacenie 
wadium rownoznaczne jest z zapoznaniem sie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 14-09-2004 r. "I sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 
1490). 

Wplacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jezeli osoba wplacajaca wygra przetarg, 
zwrocone zas niezwlocznie, tj. nie poznie] niz przed uplywern 3 dni od daty odwolania lub zamkniecia przetargu, 
pozostalym osoborn. 

o wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym ze postapienie nie moze wynosic mniej niz 
1% ceny wywolawczej , 'c zaokragleniern w gory do pelnych dziesiatek zlotych , tj. nie mniej niz 11.500,00 zl, 

Cene nabycia, TOWnq cenie osiagnietej w przetargu , wplaca sie oa konto Nr 07 1020 52260000 6202 0519 
6920 Gmina Miejska Chojnow, pI. Zamkowy I, 59-225 Chojnow najpozniej przed zawarciern umowy notarialnej, 
Z odpowiednirn wyprzedzeniem tak, aby srodki pieniezne znalazly sie na rachunku bankowym tut. Urzedu przed 
zawarciem umowy, 
Termin zawarcia UlllOWY ustalony zostanie najpozniej w ciagu 2J dni od dnia rozstrzygniecia przetargu. 

Warunkiern podpisania aktu notarialnego jest uzyskanie przez nabywce, we wlasnyrn zakresie, zczwolenia 
na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonornicznej. Nie wystapienie 
o zezwolenie, badz nie uzyskanie zezwolenia nie powoduje powstania zadnych roszczeri w stosunku do Gminy 
Miejskiej Chojnow. 

Zgodnie z art . 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 pazdziernika 1994r. 0 specjalnych strefach ekonomicznych 
(t. j. Oz. U. z 20] 5 r. pOZ. 282 ze zm.), Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonornicznej S. A. sluzy prawo pierwokupu 
w zakresie prawa wlasnosci polozonej na obszarze strefy nieruchornosci . 

Zgodnie z art . 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 T. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(tj. Oz.U. z 2016 r. poz.2147 ze.zm.), jeze1i osoba ustalona jako nabywca nieruchornosci nie przystqpj bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa wart. 41 
ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu moze odsrCl-pic od zawarcia umowy , a wplacone wadium nie podlega 
zwrotowi. 

Koszty zwiqzanc z przcniesieniem prawa wlasnosci ponosi w calosci nabywca. 
Burmistrzowi Miasta Chojnowa przys~uguje prawo odwolania przetargu z waznych powod6w - zgodnie 

z art . 38 ust. 4 llslawy z dnia 21 sierpnia 1997 f. 0 gospodarce nieruchomoSciallli. 
Dodatkowe informacje moma uzyskac w pok. nr 12 tut. Urzydu lub telefonicznie pod numerem 

76 81-86-684 . Ogloszenia 0 przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dost~pne 

s'l w Biuletynie Informacji Pllblicznej na stronie: bip.chojnow .net.pl. 


