Kl(dzierzyn-Kozle, dnia 07.09.2018 r.

OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Kl(dzierzyn-Kozle dzialajljc zgodnie z § 3 ust. 1 RozporZljdzenia Rady Ministrow
z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan
na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. , poz. 1490) oglasza:
II przetarg pisemny ograniczony
na zbycie poprzedzone oddaniem w dzierzawl( nieruchomosci stanowiljcej wlasnosc Skarbu
Panstwa w uzytkowaniu wieczystym Gminy Kl(dzierzyn-Kozle, oznaczonej jako dzialka nr 41 / 15 ,
karta mapy 10, 0 powierzchni 8,0492 ha, polozonej w Kl(dzierzynie-Kozlu obrl(b ewidencyjny
Slawil(cice przy ul. Naftowej, dla ktorej w Sljdzie Rejonowym w Kl(dzierzynie-Kozlu - V
Wydziale Ksiljg Wieczystych prowadzona jest ksil(ga wieczysta nr OP1K100038396/8. Gmina
Kl(dzierzyn-Kozle jest uZytkownikiem wieczystym ww. dzia!ki do dnia 05.12.2089 r., wlascicielem
ww. dzialki jest Skarb Panstwa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Kl(dzierzyn-Kozle zatwierdzonym uchwa!lj Rady Miasta Kl(dzierzyn-Kozle Nr 0098/2003 z dnia
22 maja 2003 r. (Oz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 50, poz. 1038 z pow. zm.) ww. dzialka jest
polozona na terenie 0 przeznaczeniu funkcjonalnym: tereny przemys!owe - oznaczone symbolem
przeznaczenia: P, w ramachjednostki planistycznej: K - Blachownia Przemyslowa.

1. Przetarg

slu:i:y wylonieniu oferenta, z ktorym po spelnieniu warunkow opisanych
w dokumentacji przetargowej zostanie zawarta umowa przeniesienia prawa uzytkowania
wieczystego, zas niezwlocznie po rozstrzygni((ciu przetargu, do czasu spe!nienia tych warunkow
- umowa przedwst((pna sprzedaZy prawa uzytkowania wieczystego dzialki i umowa dzier:i:awy.
Gmina zamierza zawrzec przedwst((pnlj umOW(( zbycia nieruchomosci i rownoczesnie oddac
nieruchomosc w dzierZaw(( na czas oznaczony pi((ciu lat, a po uplywie okresu dzierzawy zbyc
nieruchomosc na rzecz dzierZawcy w wykonaniu owej umowy przedwst((pnej - przy czym za
zgodlj obu stron umowa sprzedaZy moze zostac zawarta w dowolnym czasie przed uplywem
okresu dzier:i:awy 0 ile do tej chwili zostanie zrealizowane przedsil(wzil(cie okreslone w ofercie
alba 0 ile zostanie zastrzezone na rzecz Gminy Kl(dzierzyn-Kozle prawo odkupu nieruchomosci
w wypadku niezrealizowania tegoz przedsi((wzil(cia w okresie pil(ciu lat od dnia zbycia.
2. Osoby, ktorym przys/uguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r.
poz. 121 z pMn. zm.) mogly skladac wnioski 0 jej nabycie w terminie do 11 maja 2018 r., przy
czym wnioski takie nie zostaly z!ozone.
3. Przetarg jest ograniczony do podmiotow, ktore zamierzajlj na nieruchomosci wybudowac
obiekty sluiljce dzialalnosci gospodarczej 0 charakterze przemys!owym, zgodnym
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prowadzic taklj dzia!alnosc w tych
obiektach zgodnie z regulaminem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tworZljc nowe
miejsca pracy - oraz posiadajlj mozliwosci finansowe wykonania tego zamierzenia.
4. Wybor formy przetargu pisernnego ograniczonego jest uzasadniony nast((pujljcymi
okolicznosciami:
1) dzialka bl(dljca przedmiotem przetargu przeznaczona jest do realizacji lub Itrz)'mania
nastl(pujljcych funkcji wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania prz stdennego:

przemysl wraz z niezb~dn", infrastruktur"" uslugi nieuci1jZliwe i uci1jZliwe wraz z niezb~dn",
infrastruktur"" bazy, sklady, magazyny, obiekty techniczne, stacje paliw. Nie dopuszcza si~
innego przeznaczenia terenu poza wyzej wymienionymi, z uwzgl~dnieniem wyj",tk6w
wynikaj",cych z innych przepis6w miejscowego planu zagosPQdarowania przestrzennego;
2) nieruchomose polozona jest na terenie Katowickiej Specjalnej Stref'y Ekonomicznej
(dalej: KSSE) w zwi¢u z czym przyszly inwestor zobowi~y b~dzie do przestrzegania
regulaminu KSSE. Z uwagi na przeznaczenie terenu na cele inwestycyjne Gmina
K~dzierzyn-Kozle jest zainteresowana powstaniem na nieruchomosci b~d!jcej przedmiotem
przetargu obiekt6w przemyslowych, kt6rych powstanie b~dzie si~ wi~e z poniesieniem
w wieloletnim okresie odpowiednich naklad6w inwestycyjnych i utworzeniem nowych
nueJsc pracy;
3) potrzeby Gminy Kydzierzyn-Kozle opisane w ppkt 2 mog", bye spelnione przez ograniczon",
liczby oferent6w specjalizuj",cych siy w prowadzeniu dzialalnosci przemyslowej .
5. Cena wywolawcza sprzeda:i:y prawa uzytkowania wieczystego wynosi 2.500.300,00 zlotych
netto (slownie: dwa miliony piyeset tysiycy trzysta zlotych zero groszy), przy czym - jesli
umowa przyrzeczona bydzie zawierana po uplywie co najrnniej roku od dnia zawarcia umowy
przedwst~pnej - cena podlega aktualizacji (zwiykszeniu lub zmniejszeniu) do poziomu wartosci
rynkowej gruntu z chwili zawierania umowy przyrzeczonej, ustalonej na podstawie operatu
szacunkowego, powiykszonej 0 koszty przygotowania gruntu do zbycia oraz powiykszonej
o procent w jakim cena osi",gniyta w przetargu byla wiyksza od ceny wywolawczej). Czynsz
dzierZawny wynosi 0,20 zlotych netto za jeden metr kwadratowy powierzchni dzialki
miesi~cznie (stawka ta podlega corocznej waloryzacji 0 srednioroczny wska:i:nik wzrostu cen
towar6w i uslug konsumpcyjnych (inflacji) za rok poprzedni); powyzsza stawka czynszu
dzierZawnego nie podlega modyfikacjom w trakcie przetargu.
Wskazane wyzej kwoty podlegajll powi"kszeniu
w obowillzujllcej stawce (obecnie 23%).

0

podatek od towarow i uslug

6. Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty, szczeg610wy opis nieruchomosci oraz
informacje 0 dostypnej infrastrukturze zawarte s'" w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Przetargu,
kt6r", moma pobrae ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Miasta Kydzierzyn-Kozle
pod adresem http://bip.kedzierzvnkozle.plwzakladce ,, Sprzedat, dziertawa, obciqtanie
nieruchomosci komunalnych ".
7. W celu wziycia udzialu w przetargu oferent winien zlozye w terminie do dnia 5 listopada 2018 r.
do godz. 15 :30 w kancelarii Og6lnej Urzydu Miasta K~dzierzyn-Kozle przy ul. Grzegorza
Piramowicza 32 w pokoju or 139 - w osobnych zamkniytych kopertach:
a) zgloszenie uczestnictwa w przetargu - zawieraj",ce:
- dane oferenta oraz aktualny wyci",g z Krajowego Rejestru S",dowego lub zaSwiadczenie
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej lub odnosnego
rejestru zagranicznego;
- oswiadczenie oferenta, iz zamierza na nieruchomosci wybudowae obiekty sluZ",ce
dzialalnosci gospodarczej 0 charakterze produkcyjnym, przemyslowym, zgodnym
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prowadzie tak", dzialalnose
w tych obiektach zgodnie z regulaminem Katowickiej Specjalnej Stref'y Ekonomicznej,
tworz",c nowe miejsca pracy;

- dokumenty potwierdzaji/c.e zdolnosc do finansowania planowanego przedsiywziycia.
W przypadku fmansowania z zewni/trz, np. przez zalozyciela lub z kredytu bankowego altematywnie:
a) list gwarancyjny banku lub uchwaly kompetentnych organow podmiotu
zobowii/Zuji/cego siy do finansowania przedsiywziycia, wraz z dokumentami
potwierdzaji/cymi zdolnosc finansowi/ podmiotu (bilans, rachunek zyskow i strat, opinia
banku itp.) oraz potwierdzaji/cymi kompetencje organu lub osoby, ktory podji/1
zobowii/zanie do finansowania)
b) dowod na pismie, iz oferent zwrocil siy 0 wydanie wskazanych pod lit. a listu
gwarancyjnego lub uchwaly - w postaci kopii stosownego wniosku wraz z zali/cznikami
i adnotacji/ 0 doryczeniu wniosku wlaSciwemu podmiotowi;
- dowod wniesienia wadium na rachunek bankowy Gminy Kydzierzyn-Kozle wskazany
w ogloszeniu 0 przetargu.
Zgloszenie sklada siy w kopercie opatrzonej dopiskiem "Zgloszenie do uczestnictwa
w przetargu dotyczi/cego dzialki ewidencyjnej 41115".
b) oferty zgodni/ z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow Przetargu.
Oferty sklada siy w kopercie opatrzonej dopiskiem "Oferta przetargowa dotyczi/ca dzialki
ewidencyjnej 41115".
8. Lista osob zakwalifikowanych do udzialu w postypowaniu zostanie wywieszona w dniu
8 listopada 2018 r. na tabJicy ogloszen w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami i Planowania
Przestrzennego Urzydu Miasta Kydzierzyn-Kozle przy ul. Piastowskiej 17. CZysc jawna
przetargu odbydzie siy w dniu 9 listopada 2018 r. 0 godz. 13:00 w siedzibie Urzydu Miasta
Kydzierzyn-Kozle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w pokoju nr 420.
9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie w terminie do dnia 2 listopada 2018 r.
wadium stanowii/cego rownowartosc 5% ceny wywolawczej netto, tj. kwoty 125.015,00 zl
(slownie: sto dwadzieScia piyc tysiycy piytnaScie zlotych zero groszy). Wadium nalezy wplacic
przelewem na rachunek bankowy Urzydu Miasta Kydzierzyn-Kozle w PKO BP SA.
w Kydzierzynie-Kozlu nr 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455. Za termin zaplaty wadium
przyjmuje siy daty wpIywu kwoty wadium na ww. rachunek bankowy.

10. lezeli ofere nt, ktorego oferta zostala wybrana, nie zawrze .umowy przedwstypnej sprzedaZy
prawa uzytkowania wieczystego dzialki bydi/cej przedrniotem przetargu i/lub umowy dzierzawy
w miejscu i terminie wskazanym przez Prezydenta Miasta Kydzierzyn-Kozle zgodnie
z warunkami okreSlonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Przetargu, to wplacone przez
tego oferenta wadium nie podlega zwrotowi.
11. Prezydent Miasta Kydzierzyn-Kozle zastrzega sobie prawo zamkniycia przetargu bez wybrania
jakiejkolwiek oferty.
12. Zaplata ceny nieruchomosci osii/gniytej w przetargu powiykszoneJ 0 podatek od towarow i uslug,
a pomniejszonej 0 wplacone wadium, nastypuje najpozniej na jeden dzien przed zawarciem
przyrzeczonej umowy sprzedaZy prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci (jesJi umowa
przyrzeczona bydzie zawierana po uplywie co najmniej roku od dnia zawarcia umowy
przedwstypnej, cena podlega aktualizacji - zwiykszeniu lub zmniejszeniu - do poziomu wartosci
rynkowej gruntu z chwili zawierania umowy przyrzeczonej, ustalonej na podstawie operatu
szacunkowego, powiykszonej 0 koszty przygotowania gruntu do zbycia oraz powiykszonej
o procent w jakim cena osii/gniyta w przetargu byla wiyksza od ceny wywolawy.l! na rachunek
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Kozlu nr 78 1020371400004602 0108 5414, przy czym za zaplat,. ceny rozumie si,. uznanie
powyzszego rachunku bankowego.
13. Po nabyciu prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci, nabywca b,.dzie
uiszczac oplaty roczne za uzytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Pans twa.
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