
 
załącznik do zarządzenia nr 0050.Z.72.2017 

Burmistrza Miasta z dnia 14 kwietnia 2017 r. 
 

 

R  E  G  U  L  A  M  I  N 

 

PUBLICZNEGO PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU NA ODDANIE W 

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
OZNACZONEJ NR EWID. 12354/3, 12355 O ŁĄCZNEJ POW. 0,5956 HA POŁ. W NOWYM 

TARGU PRZY UL. KOLEJOWEJ. 
 
 
 

§ 1 

 

1. Przetarg  przeprowadza komisja przetargowa, której skład osobowy wyznacza Burmistrz 

Miasta Nowego Targu.  

2. Przetarg odbywa się w miejscu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. 
 

§ 2 

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (firmy), pod warunkiem, że 

w określonym terminie i w określonej formie wpłacą wadium w wysokości 100.000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych oo/100) na konto Urzędu Miasta w Nowym Targu. 

2. Termin i forma wniesienia wadium oraz nr konta zostaną podane w ogłoszeniu o przetargu. 
 

§ 3 

 

1.  Przetarg może się odbyć, jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta spełniająca warunki  

     określone w ogłoszeniu o przetargu. 

2.  Zastrzega się, że przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.   
 

§ 4 

 

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu ( oferenci ) przed przystąpieniem do niego 

wnoszą wadium w określonej w § 2 wysokości oraz  składają pisemne oferty, które powinny 

zawierać: 

1/  imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta; 

2/  datę sporządzenia oferty; 

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń; 

4/  oferowaną cenę netto, przy czym oferowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej; 

5/  kopię dowodu wniesienia wadium; 

6/  sposób realizacji warunków przetargu, określonych w § 5 i 6 niniejszego regulaminu. 
 

§ 5 

 

Warunki przetargu oraz zabudowy nieruchomości: 

1/ Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 „Gliniki” i położona jest w terenie o symb. 

2US – zabudowa usług sportu i rekreacji, zaplecze administracyjno-socjalne, usługi hotelowe.     



2/ Celem oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest wybudowanie na tej 

nieruchomości budynku o funkcji hotelowej w tym usługowo – rekreacyjnej. Wybudowany 

budynek w standardzie min. 3-gwiazdkowym ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. z późn. zm. ) winien posiadać min. 150 miejsc 

noclegowych . 

 

§ 6 

 

Do oferty należy dołączyć: 

1/  opisową i graficzną koncepcję zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami 

zawartymi w § 5.      

2/ wskazanie daty - terminu rozpoczęcia budowy, za który uważa się wybudowanie 

fundamentów.  

3/ wskazanie daty - terminu zakończenia budowy, za który uważa się wybudowanie budynku 

w stanie surowym zamkniętym. 

4/ informację o doświadczeniu w prowadzeniu działalności gospodarczej w branży (usługach) 

hotelowej. 
 

§ 7 
 

1.   Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. 

2.  Wadium wpłacone przez oferenta, który przegrał przetarg zostanie zwrócone na podane 

przez oferenta konto w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

3.  Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet 

pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 

4. Wniesione wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz organizatora 

przetargu jeżeli osoba lub firma wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie 

przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym dniu i godzinie podanym 

w zawiadomieniu lub jeśli zażąda wpisania w tej umowie treści sprzecznych z warunkami 

przetargu określonymi w ogłoszeniu i niniejszym regulaminem. 
 

§ 8 

 

1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 

2. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. 

3. W części jawnej przewodniczący komisji otwiera przetarg podając dane wymienione w art. 

35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 

     1/    cenę wywoławczą; 

     2/    informacje o obciążeniach i zobowiązaniach w stosunku do nieruchomości; 

     3/    informację o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy oddania nieruchomości w 

           użytkowanie wieczyste; 

     4/   zastrzeżenie, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

           wybrania którejkolwiek z ofert. 

Następnie komisja przetargowa:   

     1/   podaje liczbę otrzymanych ofert i sprawdza dowody wpłaty wadium; 

     2/  otwiera koperty z ofertami i sprawdza ich kompletność oraz tożsamość osób, które  

          złożyły oferty;  

     3/   przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów; 

     4/  ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej; 

     5/  zawiadamia oferentów o terminie części niejawnej oraz o przewidywanym terminie    

       zamknięcia przetargu. 



4. W części niejawnej komisja przetargowa: 

   1/ dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, 

        że nie wybiera  żadnej oferty;   

   2/ w przypadku złożenia równorzędnych ofert organizuje dodatkowy przetarg ustny ograni-  

       czony do oferentów, którzy złożyli te oferty. 

5.  Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne 

kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty ustalone w warunkach przetargu. 

Rozstrzygnięcia komisji podejmowane są w drodze głosowania. 

6.  Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. 

7. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy o oddaniu gruntu w 

użytkowanie wieczyste w formie aktu notarialnego. 
 

§ 9 
 

1. Wysokość pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny 

nieruchomości ustalonej w drodze przetargu plus obowiązujący podatek VAT. Pierwsza 

opłata winna zostać wpłacona jednorazowo przed dniem zawarcia umowy notarialnej. 

2. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% ceny 

nieruchomości ustalonej w drodze przetargu plus obowiązujący podatek VAT. Opłatę roczną 

wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z 

góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo 

użytkowania wieczystego. 

3.   Opłata roczna podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata. 
 

§ 10 
 

1. Właściwy organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed 

ustalonym okresem stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego jeżeli użytkownik wieczysty 

korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności, 

jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie. 

2.   Właściwy organ może ustalić dodatkowe opłaty roczne w razie niedotrzymania terminów  

zagospodarowania nieruchomości.  

3.  Ustalone terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy mogą być przedłużone jeżeli nie 

mogły być dotrzymane z przyczyn niezależnych od użytkownika wieczystego. 

 

§ 11 
 

Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy, o którym mowa § 8 ust. 6 ponosi w całości 

nabywca nieruchomości. 
 

§ 12 
 

Zastrzega się, że z uzasadnionej przyczyny Burmistrz Miasta Nowego Targu może odwołać 

ogłoszony przetarg. 
 

§ 13 
 

1.Burmistrz Miasta Nowy Targ – jako organizator przetargu – najpóźniej w ciągu 21 dni od 

dnia zamknięcia przetargu, zawiadomi osobę lub firmę ustaloną jako nabywca nieruchomości            

o miejscu i terminie zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w formie 

aktu notarialnego, przy czym wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia. 



2. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako „nabywca” nie przystąpi bez 

usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym dniu i godzinie podanym w 

zawiadomieniu lub jeśli zażąda wpisania w tej umowie treści sprzecznych z warunkami 

przetargu określonymi regulaminem, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia 

umowy, a wpłacone przez tą osobę wadium nie podlega zwrotowi.  
 

§ 14 

 

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu 

zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Nowego 

Targu.  
 

§ 15 
 

W   sprawach   nie  uregulowanych  niniejszym  regulaminem  mają zastosowanie  przepisy 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz.U. z 

2016 r., poz.2147 z późn. zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 

września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.1490). 

 

 

 

 

Nowy Targ, dnia: 14 kwietnia 2017 r. 
 

 

 

 

 

 


