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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

stanowiącej własność gminy miejskiej Bartoszyce, przeznaczonej do sprzedaży 

w drodze przetargu. 
 

I. Położenie nieruchomości, oznaczenie wg ewidencji gruntów. 

 

1. Działka Nr 123/144 o pow. 444 m2, obręb geodezyjny Nr 4 miasta Bartoszyce, położona 

przy ul. Boh. Monte Cassino 7 w Bartoszycach zabudowana budynkiem niemieszkalnym                  

o funkcji  usługowej, o pow. użytkowej 137,80 m2, objęta KW OL1Y/00035480/2. 

 

II. Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia, przeznaczenie i termin          

zagospodarowania. 

 

1. Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym o funkcji usługowej, 

dwukondygnacyjnym, posadowiony na skarpie, od strony wschodniej dostęp do drugiej 

kondygnacji z poziomu gruntu. Dach jednospadowy.  

W budynku znajdują się pomieszczenia socjalne, biurowe, gospodarcze, sanitarne oraz 

kotłownia. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną. 

Sposób ogrzewania: zakazuje się używania pieca na paliwo stałe. Istnieje możliwość 

podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 Wysokość pomieszczeń od 2,03 m do 2,41 m.  

2. Budynek  wymaga remontu i przystosowania do potrzeb własnych nabywcy. 

3. Termin zakończenia remontu i rozpoczęcia użytkowania budynku – 3 lata od dnia zawarcia 

umowy notarialnej. W przypadku nie wywiązania się z w/w terminu nabywca będzie 

zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny uzyskanej w przetargu,               

za każdy rok, po upływie powyższego terminu. W celu zabezpieczenia roszczeń, które mogą 

powstać z tytułu niezapłaconej kary umownej wraz   z odsetkami ustawowymi nabywca 

będzie zobowiązany poddać się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu 

postępowania cywilnego do kwoty wynoszącej 100% ceny uzyskanej w przetargu. 

4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr IX/59/2007 Rady 

Miasta Bartoszyce z dnia 29 maja 2007 r.) teren posiada oznaczenie 22U z zapisem ,, teren 

istniejącej zabudowy usługowej, adaptowany”.  

5. Przez działkę będącą przedmiotem sprzedaży przebiega kolektor sanitarny DN500. W pasie 

gruntu o szerokości 4 m, licząc po 2.0 m od osi kolektora w obie strony niedopuszczalne jest 

sytuowanie trwałych ogrodzeń oraz jakichkolwiek obiektów budowlanych. 

6. Przed sprzedażą nieruchomości Gmina Miejska Bartoszyce ustanowi nieodpłatną służebność 

przesyłu na rzecz Wodociągowo – Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach 

polegającą na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w ramach pasa gruntu                      

w zakresie niezbędnym do lokalizacji na niej urządzeń sanitarnych w postaci kolektora 

sanitarnego DN500 o długości 12m, znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości 

urządzeń oraz na prawie do korzystania z nieruchomości wraz z prawem wejścia i wjazdu   

na teren w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, modernizacji, 

usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń sanitarnych. 

7. Nabywca nieruchomości nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Spółki „COWIK”                     

z siedzibą w Bartoszycach wynikających z lokalizacji kolektora sanitarnego i jego 

eksploatacji. 

8. Sprzedający nie dysponuje świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. 

 

III.   Forma zbycia i cena nieruchomości. 

 

1. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu. 

2. Cena wywoławcza do  I przetargu: 210.000,00 zł. 
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3. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.10 

oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.). 

4. Koszty notarialne oraz opłaty sądowe z tytułu nabycia nieruchomości ponosi Nabywca. 

 

IV. Informacje dodatkowe.  

 

1. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, od dnia  19.05. 2021r. do dnia 

09.06.2021r. 

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce 

nieruchomościami (jedn. tekst  Dz. U. z 2020 r poz. 1990 z późn. zm.) – 6 tygodni od dnia 

wywieszenia wykazu.  

3. Po upływie terminu wymienionego w pkt 2. zostanie podane do publicznej wiadomości 

ogłoszenie o przetargu.  

4. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania 

Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce, pok. Nr 32, tel. 0 89 762 98 53.  
 

 

Wykaz stanowi załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce 

 

 Nr 73/2021 z dnia 19.05.2021r. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Bartoszyce 

          Piotr Petrykowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


