OGŁOSZENIE36000

Wyciąg z ogłoszenia
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza ustne nieograniczone
przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza
1. ozn. nr geod.: 131/1 o powierzchni 1 ha 5123 m2 (k.m. 9, obręb Dabrowa Górnicza) przy
ul. Siemońskiej, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00034154/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 2.962.750,00 zł.
Wadium: 296.275,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej
w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).
Zgodnie z obowiązującym planem pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice – Warszawa,
ul. Powstańców, Parku Zielona do granicy administracyjnej z Będzinem”, zatwierdzonym Uchwałą
nr XLII/770/09 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 30.09.2009 r., opublikowanym w Dz. Urz.
Woj. Śląskiego nr 201 z dnia 17.11.2009 r., poz. 3673, nieruchomość położona jest w terenie ozn.
symb. planu: 1U – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod nieuciążliwą zabudowę usługową.
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U dopuszcza się lokalizację funkcji
mieszkaniowej, począwszy od drugiej nadziemnej kondygnacji.
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie
Górniczej przy ul. Granicznej 21.
2. ozn. nr geod.: 131/2 o powierzchni 3789 m2 (k.m. 9, obręb Dabrowa Górnicza) przy
ul. Siemońskiej, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00034154/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 711.920,00 zł.
Wadium: 71.192,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej
w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).
Zgodnie z obowiązującym planem pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice – Warszawa,
ul. Powstańców, Parku Zielona do granicy administracyjnej z Będzinem”, zatwierdzonym Uchwałą
nr XLII/770/09 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 30.09.2009 r., opublikowanym w Dz.
Urz. Woj. Śląskiego nr 201 z dnia 17.11.2009 r., poz. 3673, nieruchomość położona jest w terenie
ozn. symb. planu: 1MN – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2018 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie
Górniczej przy ul. Granicznej 21.
Pełna treść ogłoszenia wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 i opublikowana na stronie internetowej Urzędu:
www.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Aktualności / Nieruchomości) oraz Biuletynie Informacji
Publicznej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Zbycie nieruchomości).
Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych przetargów można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa
Górnicza ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 230 – tel. 32 295 68 33.

