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BUrMistrz	Miasta	zakopane

BUrMistrz	Miasta	zakopane	
ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zakopanem, 
w obr. 12 przy ul. Bulwary Słowackiego, wpisanej w KW NS1Z/00048885/3 na własność Gmi-
ny Miasto Zakopane, stanowiącej działkę ewid. nr 148/21 o pow. 0,0092 ha, uzbrojoną w prze-
pompownię geotermalną, oraz służebności gruntowej ustanowionej po działce ewidencyjnej nr 
148/22 obr. 12 o pow. 0,0016 ha przejazdu, przechodu, oraz prowadzenia podziemnych urządzeń 
infrastruktury technicznej na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewid. nr 148/21 obr. 12. 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZAMOYSKIE-
GO”, zatwierdzonego Uchwałą nr XXIV/324/2012 Rady Miasta Zakopane z 22 marca 2012 r., 
działka położona jest w terenach zabudowy usługowej (usługi hotelarskie), oznaczonych sym-
bolem 7.Uh.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej (bez nakładów na gruncie) wynosi 91.740 PLN 
netto (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści złotych).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23%.
Cena wywoławcza nie uwzględnia nakładów zlokalizowanych na gruncie, tj. przepompow-

ni geotermalnej.
Rozliczenie nakładów poczynionych na gruncie nastąpi pomiędzy nabywcą nieruchomo-

ści gruntowej a firmą Geotermia Podhalańska Bańska Niżna, bez udziału i pośrednictwa Gmi-
ny Miasto Zakopane. 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do zapłaty odszkodowania za ustano-
wienie służebności gruntowej po działce ewid. nr 148/22 obr. 12 w wysokości 7.977 PLN (słow-
nie: siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych), które doliczone zostanie do wy-
licytowanej ceny brutto,

Przetarg odbędzie się 8 sierpnia 2014 r. o godz. 10,30 w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane 
przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, sala nr 1 (parter).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu 
w wysokości 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy) na konto Urzędu Miasta Zakopane, PKO 
SA Zakopane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 nie później niż na 3 dni przed dniem otwar-
cia przetargu, tj. do 4 sierpnia 2014 roku.

Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej 4 sierpnia 2014 r. 
kwota stanowiąca wadium znajduje się na ww. koncie urzędu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów 
gospodarczych wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełno-
mocnictw dla osób reprezentujących te podmioty.

Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg - wadium zalicza się na poczet ceny naby-
cia nieruchomości gruntowej, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie - nie 
później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wyni-
kiem negatywnym. Wpłacenie wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.

Osoba wyłoniona w przetargu - nabywca nieruchomości - zobowiązana jest zapłacić przed 
zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. 

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wa-
dium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Zakopane.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, jak rów-

nież unieważnienia przetargu. 
Udostępnienie operatu szacunkowego oraz informacje dotyczące regulaminu przetargu moż-

na uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Za-
kopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228 II piętro, tel. 18 20 20 427.

Gmina Miasto Zakopane - Pełnomocnik Burmistrza Miasta Za-
kopane ds. rozwiązywania problemów alkoholowych bierze udział 
w kampanii społecznej pn. „Wakacje bez alkoholu, wypoczynek bez 
ryzyka”, przygotowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dzien-
nikarzy Radiowych w Poznaniu. Kampania skierowana jest do dzieci, 
młodzieży, dorosłych oraz do sprzedawców alkoholu. Celem kampa-
nii jest przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu 
- podczas nieobecności rodziców - oraz na podwórku, a także bez-
piecznego wypoczynku nad wodą. Informuje, jak się zachować, gdy 
dzwoni telefon lub do drzwi puka nieznajomy. Podpowiada, jak po-
winno zachować się dziecko, gdy zgubi się na wycieczce. Zawie-
ra informacje na temat numerów alarmowych służb ratowniczych. 

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wraz ze strażą miejską, przeprowadzając kontro-
le punktów sprzedaży alkoholu, w ramach działań profilaktycz-
nych będą przekazywać materiały edukacyjne na półkę sklepową 
oraz barek. Wśród nich miniporadnik dla sprzedawców alkoholu 
udzieli wskazówek, jak poradzić sobie z nieletnim, który nie chce 

okazać dowodu tożsamości, lub klientem, którego młody wygląd 
wskazuje, że może być niepełnoletni. Jak reagować, gdy nietrzeźwy 
klient chce kupić piwo lub inne napoje alkoholowe, a zachowuje się  
natarczywie i arogancko. 

Broszura przypomina także podstawy prawne dotyczące sprze-
daży napojów alkoholowych.

Przypominamy: w Polsce sprzedawca alkoholu jest 
uprawniony do żądania okazania dowodu tożsamości!

Art. 208 Kodeksu karnego: Kto rozpija małoletniego, do-
starczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spoży-
cie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podle-
ga grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia w 
olności do lat 2.

Art. 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi stwierdza, że zabrania się sprzedaży i podawa-
nia napojów alkoholowych osobom w stanie nietrzeźwości. W pol-
skim prawie za stan nietrzeźwości uznaje się zawartość alkoholu we 
krwi powyżej 0,5 promila.

Wakacje bez alkoholu, wypoczynek bez ryzyka

Tragiczne wypadki z udziałem pijanych kierowców pokazują, jak poważnym problemem jest jazda po alkoholu lub za-
życiu narkotyków i innych środków psychoaktywnych czy też popijanie lekarstw alkoholem. Dlatego też Pełnomocnik Bur-
mistrza Miasta Zakopane ds. rozwiązywania problemów alkoholowych realizować będzie na terenie Gminy Miasto Zakopa-
ne akcję „Przeciw pijanym kierowcom!”, przygotowaną przez Krakowską Akademię Profilaktyki i Instytut Łukasiewicza.

Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza sprzedaż w drodze aukcji samochodu osobowego będą-
cego własnością Urzędu Miasta Zakopane marki Skoda Roomster o następujących parametrach: 

l numer rejestracyjny - KTT 01 JV, 
l rok produkcji - 2008, 
l przebieg - 157 800 km, 
l paliwo - etylina, 
l pojemność skokowa - 1390 cm sześc.
l kolor - srebrny
l bezwypadkowy.
Aukcja zostanie przeprowadzona 8 lipca 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Za-

kopane w formie licytacji.
l Cena wywoławcza wynosi: 11.000 zł.
l Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 200 zł.
Samochód zostanie udostępniony do oglądania w dniach 1-4 lipca 2014 r. w godz. 8.00-20.00 

lub po uprzednim uzgodnieniu terminu z komendantem straży miejskiej - panem Józefem Szysz-
ką, nr tel. 18 20 20 478. 

Z regulaminem aukcji można się zapoznać w Urzędzie Miasta Zakopane - w dyżurce straży 
miejskiej lub na tablicy ogłoszeń.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia aukcji bez konieczności podania przyczyn.

Sprzedaż w drodze aukcji samochodu Skoda Roomster

Burmistrz Miasta Zakopane zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Za-
kopane w dniach 12.06-4.07 2014 r. podany jest do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Dotyczy on następujących nieruchomości: 
- część działki ewid. nr 675/7 obr. 5;
- działka ewid. nr 675/5 obr. 5.
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Świadków i pasażerów przestrzega się przed jazdą z pijanym kierowcą, 
z kierowcą, który brał narkotyki lub inne środki psychoaktywne!!!

Pokaż, że PoPieRaSZ beZPiecZeńStWo na dRodZe!
„Za kółko po alkoholu? nie ryzykuj”, „Z pijanym nie jadę”,  

„Pijany kierowca. Powstrzymaj go”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. nr 261 poz. 2603 z późn. 
Zmianami) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz.U. nr 207 poz. 2108)

Przedsięwzięcie rozpo-
częło się od akcji plakatowej, 
która widoczna jest w szcze-
gólności na przystankach na 
obrzeżach Zakopanego.

Celem inicjatywy jest 
stworzenie szerokiej koalicji 
gmin przeciw zjawisku prowa-
dzenia pojazdów po alkoho-
lu i doprowadzenie do trwałej 
zmiany postaw kierowców, ich 
pasażerów, młodzieży, a także 
sprzedawców alkoholu wobec 
pijanych kierowców.

Przedsięwzięcie realizo-
wane jest w ramach kampanii 
„Powstrzymaj pijanego kie-
rowcę”, koordynowanej przez 
Państwową Agencją Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych. 


