
OGŁOSZENIE O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 
SPRZEDAś NIERUCHOMO ŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWI ĄCEJ 
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA W UśYTKOWANIU WIECZYSTYM 
GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI,  POŁO śONEJ W PIOTRKOWIE 
TRYBUNALSKIM PRZY  ul.  ROLNICZEJ 72 A.  
 

 

1. Nieruchomość połoŜona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Rolniczej 72 A.  
  Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00080811/8.  
   Nieruchomość nie jest obciąŜona  prawami na rzecz osób trzecich. 
 

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 14  jako działka nr  277/57  
    o pow. 0,3213 ha  

 
3. Nieruchomość połoŜona przy ul. Rolniczej 72 A zabudowana  jest parterowym  
    budynkiem przemysłowo - magazynowym. Jedna ze ścian szczytowych zlokalizowana  
    jest w północnej granicy działki.  
 Budynek z infrastrukturą został wybudowany ok. 1960 r. Od kilku lat obiekt jest      
    nieuŜytkowany. Budynek parterowy murowany, bez podpiwniczenia, zabudowa  
    wolnostojąca, wykonany w technologii mieszanej, , konstrukcja dachu z lekkich wiązarów  
    stalowych, z łatami drewnianymi i pokryciem z płyt falistych eternitowych. Budynek  
    składający się z 12 modułów o rozpiętości 6,0 m, w budynku kolejne 3 moduły  
    oddzielone są od siebie ścianą ogniową z ogniomurem.  
     Budynek nie jest uŜytkowany, w budynku znajdują się pomieszczenia zaplecza    
    magazynowego oraz pomieszczenia magazynowe.  
       
       Podstawowe dane techniczne budynku: 
 

� powierzchnia zabudowy:              1152,00 m2 
� kubatura:                7410,00 m3 
 

       Konstrukcja i elementy wykończeniowe budynku: 
 

ławy fundamentowe: Ŝelbetowe i betonowe, 
ściany: pełne i aŜurowe, filary ścienne murowane, z cegły wapienno - piaskowej, 
dach - z lekkich dźwigarów stalowych wspartych na filarach murowanych i ścianach  
            zewnętrznych, pokrycie dachu z płyt eternitowych falistych,   
nad częścią zaplecza: strop Ŝelbetowy, 
posadzki:  miejscowo cementowe, w części - brak, grunt rodzimy, 
wrota: drewniane, niekompletne, 
okna: w części zaplecza drewniane 
 

       Stan techniczny budynku: 
 

Budynek jest nieuŜytkowany, bez bieŜących napraw i remontów, ze śladami 
dewastacji pomieszczeń zaplecza magazynowego. Wrota wjazdowe niekompletne, 
znacznie wyeksploatowane. Pokrycie dachowe z płyt eternitowych - nieszczelne, brak 
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Miejscowo widoczne są spękania ścian 
zewnętrznych, konstrukcja stalowa dachu - stan średni. Stan techniczny instalacji 
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wewnętrznych - instalacje niekompletne. Stan techniczny ogólny budynku - mierny. 
Istnieje  moŜliwość wykorzystania budynku na cele alternatywne. 
 
           Przez nieruchomość przebiegają kable energetyczne podziemne. W przyległej od 
wschodu ulicy dojazdowej przebiega kanalizacja sanitarna f150, na działce nr 277/52 
znajduje się  wodociąg f80.  

     Ponadto na działce powyŜszej rosną drzewa ozdobne. W przypadku konieczności 
usunięcia drzew nabywca nieruchomości obowiązany będzie uzyskać zezwolenie organu 
gminy  na ich usunięcie.  
 
      W  ulicy Rolniczej przebiegają: wodociąg f250, kanalizacja sanitarna f500, kable 
energetyczne i kable telekomunikacyjne. 

 
  Stosownie do art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce   
nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. )   właściciel     
nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu  wykonania czynności      
związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń    
słuŜących do  przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń    
łączności publicznej i sygnalizacji, a takŜe innych podziemnych, naziemnych lub     
nadziemnych obiektów  i urządzeń niezbędnych do  korzystania z tych przewodów                           
i urządzeń osobie lub jednostce  organizacyjnej posiadających prawo do ich dysponowania.   
 
4. Nieruchomość połoŜona przy ul. Rolniczej 72 A nie jest objęta miejscowym planem  

 zagospodarowania przestrzennego, poniewaŜ zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. 
 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania  
przestrzennego w zakresie obejmującym przedmiotową nieruchomość z dniem 31 grudnia  
2003 r. utracił moc obowiązywania. 

   Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
  miasta Piotrkowa Trybunalskiego” opisana działka znajduje się  w jednostce urbanistycznej 
   P – tereny zabudowy produkcyjno-przemysłowej, składy, magazyny. Zabudowa   
   produkcyjno - przemysłowa z dopuszczeniem usług komercyjnych, zakładów  
   produkcyjnych, baz, hurtowni, składów surowców wtórnych, metali i urządzeń ich  
   utylizacji, urządzeń gospodarki odpadami, urządzeń obsługi technicznej, komunikacji  
   samochodowej. 

Szczegółowe warunki urbanistyczno-architektoniczne oraz przebieg linii zabudowy 
zostaną określone na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, stosownie do treści 
art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ). 

Obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości jest zapewniona od strony 
ulicy Rolniczej oraz przez działki nr 277/52 i 277/51, przeznaczone pod układ 
komunikacyjny - przedłuŜenie istniejącej drogi dojazdowej zlokalizowanej na działkach               
nr: 277/51, 277/33 i 277/36.   

 
5. Cena nieruchomości połoŜonej przy  ul. Rolniczej 72  A obejmująca prawo uŜytkowania  
   wieczystego gruntu i własność budynku wynosi: 490.000,00 zł. 
  
6.   Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
     ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony  
    zostanie podatek VAT w wysokości 22%. 
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    Cena prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięta w przetargu,  wraz   
    z podatkiem VAT,  płatna jest jednorazowo  najpóźniej  do dnia  zawarcia   umowy  
    cywilnoprawnej. 
 
7. Prawo uŜytkowania wieczystego gruntu przeznaczone jest do sprzedaŜy, w drodze  
    ustnego przetargu nieograniczonego. 
 
8. Termin uiszczenia naleŜności za nabycie prawa uŜytkowania wieczystego ww.  
     nieruchomości najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.  
 
     Ustala się opłaty  roczne w wysokości 3% aktualnej ceny gruntu . 
 
    Opłaty roczne płatne są z góry, do dnia 31 marca kaŜdego roku, na konto właściciela  
     działki, bez wysyłania odrębnego wezwania do zapłaty.           
 
    Wysokość opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości moŜe być     
     aktualizowana, nie częściej niŜ raz w roku, jeŜeli wartość tej nieruchomości ulegnie    
     zmianie. 
 
9. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 
    dnia  05 września  2008 r.  o godz. 1000  w sali nr 57.              
  
10. Wadium za nieruchomość wynosi  98.000,00  zł i  musi znajdować się   na rachunku  
     Urzędu Miasta  Piotrkowa Tryb.  BGś Oddział Piotrków Tryb. Nr 05 2030 0045 1110  
     0000 0026 1430 w terminie do dnia   01 września 2008 r. ( włącznie ). Za termin   
     wniesienia wadium uwaŜa sie datę wpływu środków pienięŜnych  na wyŜej wymieniony        
     nr rachunku bankowego. 
 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłoŜeniu komisji    
     przetargowej przed otwarciem przetargu. 
 
           Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie   
     później niŜ przed upływem 3 dni od dnia przetargu. 
  
     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od     
       zawarcia umowy cywilno prawnej. 
 
11. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od  
       przetargu lub uniewaŜnienia przetargu, z waŜnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4  
       ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U.  
       z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).  
 
12. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłoŜyć  
       oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: aktualny odpis  
        z KRS , uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na  przystąpienie  
        i udział w przetargu oraz inne konieczne  upowaŜnienia. 
  
13. Cudzoziemcy zamierzający wziąć udział w przetargu winni spełniać wymogi określone  
      w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  
      ( Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ). 
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14. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym takŜe za     
      nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
      w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów. 
 
15. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą  
      nieruchomości zapoznać się moŜna w Urzędzie Miasta - Wydziale Infrastruktury Miasta –  
      Referacie Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szkolna 28,  pokój 62 lub pod  
      nr  tel.  732-18-52. 
 
  
Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.um.piotrkow.pl  oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.akcessnet.net. 
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Piotrków Tryb., 2008-07- 


