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l grudnia 2017 r
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W nawiązaniu do Pani pisma w spľawie nieruchomości położonejw Żyraľdowie
pľzy ul. Stefalra okrzei 54b, ozĺaazonej jako dz. ewid. 35l9l92 o pow. ó383 m2, uprzejmie
inÍ'ormuję, że:

l)

zgodę na spľzedaż lvyżej wymienionej nieruchomości tuĘszy organ uzyskał na podstawie

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku;

2) działka od tego czasu była wielokľotnie wystawiana do sprzedoi'y

;

3) z uwagi na bľak zainteresowania inwestorów zakupem wyżej wymienionej nieruchomości,

a

także spadający popyt na zakup nieruchomości,Prezydent Miasta koľzystając

z możliwości,stosownie do pľzepisu aľt. ó7 ust. 2pkt2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997
ľoku o gospodarce nieľuchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. Żl47 z późn. zm.), który
stanowi: cenę wwoławczq w drugim przetargu możną ustalić w wysokościniższej niż

wąrtośćnieruchomości, jednak nie niższej niż 5a% fuj wartości* obnizył cenę
wywoławczą w kolejnym przetargu z dnia08.l2.20l6 r. o 40Yo;

4) decyzja o obniżeniu ceny zostďapoprzedzona analizą tego ile razy nieruchomośćbyła już
wystawiaľla do sprzedaży araz analizą aktualnych cen ofertowych nĺeruchomości
podobnych na rynku;

5) ptzez

'pierwszy

ptzetatg" należy Zawszę ľozumiei pierwszy przetarg po spoľządzeniu

wykazu nieruchomości pľzeznaczonych do spľzedaży (po nowej wycenie nieruchomości
każdoľazowo spotądzanv jest :vqykaz nieruchomości}; przez,odrugi przetug"

i

kolejne

należy zawsze ľozumięé kolejny przetatg pľzeprowadzony w okľesie nie kľótszym niż 30
dni, ale nie dłuższymniŻ6 miesięcy, licząc od dnia zamknięcia popľzedniego pľzetargu;

6) ptzetarg ogłoszony na đzień06,rc'20l7 r,, zgodnie z zasadami okľeślonymiw przepisach
ustawy o gospodarce nieľuchomościami,należało uzrrać jako termin pieľwszego ptzetargu:
- popľzcdnia wyccna została spoządzona w dniu 20.02,2015 ľ., zgodnie

z

aĺ't. 156 ustawy

o gospodaľce nieľuchomościarrri: (...) 3, opeľaĺszacunkou,y może być wykorzvstywąny

/

I

// /-0/ Tą

do celu, dla którego zostal sporzqdzony, pľzez olłes I2 miesięcy od daty jego sporzqdzenia

(',.) 4. apeľat szacunkowy może być wylarzysýwąny po uPłW,ie aĺcresu, o którym mowa

w ust' 3, po

potwierdzeniu jego aktuąlnościprzez rzeczoznawcę majqtkowego. (.'.)

Po potwierdzeniu aktualności opeľat szacunkowy może być wykoľzystywany do

celu,

dla którego został sporzqdzony, w kolejnych I2 miesiqcach (...);

-

oznacza to,

iż z dniem

20.a2.20l7 ľ. opeľat szacunkowy na nieruchomośćstał się

nieaktualny inalęŻało z|ecić, nową wycenę nieruchomości;

-

kolejna wyoena została sporządzona

w dniu

02.03,2017 ľ.; zachowując wszystkie

niezbędne terminy proceduľy pľzygotowania nieruchomości do sprzedaży, pierwszy
przetargwedług aktualnej waľtościodbył się 0ó.10.2017 r.;

- zgodnie z

ą

:vqyceną, waľtośónieruchomości została okľeślonana

kwotę 2 045 600 zł _

co oznacĺÄ, że ĺie jest to obniżenie ceny' a wystawienię nieruchomości do pľzetargu
zgodnie z aktualnie określonąna podstawie przepisów ustawy waľtością;
7) Uchwała w spľawie spľzedazy działki, na której znajduje się komin, zostałapodjęta w dniu

28 wľześnia2017 ľoku. Pľoceduĺa pľzygotowanía nieruchomości do sprzeduŻy trwa kilka

miesięcy, dlatego podjęto decyzję o wystawieniu w międzyczasie do spľzedaŻy đziałkę

nt 3519192 pľzy ul. Stefana okrzei 54b, a także z uwagi na poniesione koszty aktualnej

wyceny-tak

żeby jej ,'nie zmamować''.

Jednocześnie należy wskazać, że w kolejnym przetargu cena ta nie zostďa obniŹona
ponieej waľtościwynĺkającej z operatu szacunkowego;
8) nie jest kwestionowanym fakt, że sąsiedawo komina dotychczas nie sprzyjało sprzedaży

działki sąsiedniej, niemniej jednak ľynek nieruchomości ľądzi się swoimi prawami,
na które należy we właściwymczasie reagować.

7 up.
Lucj*n

