
BURMISTRZ  JAWORZYNY  ŚLĄSKIEJ 

Ogłasza rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

po trzech negatywnych przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w 

sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 397/5 o pow. 1,2635 ha, położonej w Pasiecznej. 

Rokowania odbędą się w dniu 17.08.2020 r. o godz. 1130 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie 

Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3. 

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę 

Wieczystą nr  SW1S/00010958/9. 
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej. 

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich. 

 

Cena wywoławcza nieruchomości     428 100,00 zł  

Zaliczka                                                42 810,00 zł 

 
Do wartości działki uzyskanej w wyniku rokowań zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

 
I przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzono w dniu 17.12.2019 r. 

II przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzono w dniu 17.03.2020 r. 

III przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzono w dniu 30.06.2020 r. 

 

Uzasadnienie wyboru ograniczenia:  

W związku z uzyskanym przez Gminę Jaworzyna Śląska dofinansowaniem projektu pn. 

„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” w przetargu mogą brać 

udział wyłącznie podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 

rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 

r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu. 

Warunki sprzedaży:  

Na podstawie art. 57 § 2 k.c. w umowie sprzedaży Nabywca nieruchomości zobowiąże się wobec 

Gminy Jaworzyna Śląska, że nie dokona zbycia prawa własności nabytej nieruchomości do końca 

2025 r. na rzecz dużego przedsiębiorstwa. W razie niewykonania tego zobowiązania Nabywca 

poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Gminy Jaworzyna Śląska w wysokości nie 

mniejszej niż kwota, którą Gmina Jaworzyna Śląska będzie zobowiązana zwrócić - Instytucji 

Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - w związku z niedotrzymaniem warunków umowy o 

dofinansowanie projektu, o którym mowa wyżej, co zostanie zabezpieczone przez Nabywcę 

hipoteką do kwoty  1 516 200,00 zł na nabytej nieruchomości. 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest spełnienie w/w kryteriów oraz wpłacenie zaliczki z 

tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w pieniądzu PLN w 

wysokości podanej w ogłoszeniu przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w 

Jaworzynie Śląskiej SANTANDER BANK POLSKA  73 1090 2369 0000 0001 4420 1721 w taki 

sposób, aby najpóźniej w dniu 12.08.2020 r. zaliczka znajdowała się na rachunku Urzędu. W tytule 

przelewu należy wpisać numer działki. 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach winno być złożone do 13.08.2020r. na adres: Urząd 

Miejski w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9 w zamkniętych zanonimizowanych kopertach z 

napisem „Rokowania na działkę nr (podać numer działki) w Pasiecznej” i winno zawierać: 

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna 

lub inny podmiot 

b) datę sporządzenia zgłoszenia 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku cudzoziemców (w myśl ustawy z dnia 24 

marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) odpis z właściwego rejestru 

przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we 



własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga uzyskania 

zezwolenia właściwego ministra, 

d) oświadczenie oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,  

e) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o 

zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i gotowości jej nabycia bez 

zastrzeżeń w obecnym stanie, 

f) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie niższą niż cena wywoławcza), 

g) kopię dowodu wpłacenia zaliczki lub dowodów stanowiących podstawę do zwolnienia z tego 

obowiązku. 

Druki zgłoszenia uczestnictwa w rokowaniach wraz z oświadczeniami dostępne są w Referacie 

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, 

ul. Powstańców 3 (pok. 6) oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bip. jaworzyna. net.  

(w zakładce Przetargi na nieruchomości). 

Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki rokowań i kwalifikuje ich lub 

odmawia im uczestnictwa w części ustnej rokowań.  

Rokowania mogą się odbyć, chociażby wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające warunki rokowań. 

Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili zaliczkę uczestniczą w rokowaniach osobiście lub przez 

pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie; w przypadku zaś osób prawnych w przetargu 

uczestniczą osoby umocowane do działania w imieniu tych osób prawnych. Osoby uczestniczące w 

przetargu przedkładają Komisji dowody tożsamości. Małżonkowie osobiście biorą udział w 

przetargu lub okazują pisemną zgodę drugiego współmałżonka lub składają oświadczenie o 

nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. 

 

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 

nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania 

wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie 

zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub 

zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. 

 

Ustalona cena sprzedaży nieruchomości powiększona o należny 23% podatek Vat winna zostać 

wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej lub może zostać rozłożona na raty na 

czas nie dłuższy niż 10 lat. Pierwsza rata podlega zapłacie przed dniem zawarcia aktu notarialnego. 

Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku 

bankowym Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. O terminie zawarcia umowy notarialnej 

Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Koszty 

sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponosi Nabywca. 

Nabywca przejmie nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku 

konieczności rozgraniczenia, wznowienia granic działek lub aktualizacji mapy zasadniczej pokryje 

koszty prac geodezyjnych.  

Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny w trybie 

właściwym dla ogłoszenia. 

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz rokowań zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9. 

Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na stronie internetowej pod adresem: 

www.bip.jaworzyna.net (w zakładce Przetargi na nieruchomości). 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej  

ul. Powstańców 3, pok. nr 6 lub pod nr telefonu: 74 84-89-238 w godzinach pracy urzędu. 

 

Jaworzyna Śląska dnia  09.07.2020 r. 


