
URZĄD MIEJSKI W KNYSZYNIE UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN 
www.knyszyn.pl, e-mail: um@knyszyn.pl 

Sekretariat tel./fax.: 85 727 99 71, 70 
GODZINY PRACY URZĘDU: pn.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30 

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY 

TEL. 85 727 99 86, 88 lub 83 

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU  USTNYM  

NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

GMINY KNYSZYN  
 

znak: Gk. 6840.2.2015 
 
Podstawa prawna: art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1-2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017r., poz. 820) w zw. z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490). 
 

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru 
nieruchomości:  
 

nr geodezyjny 2429 o powierzchni 933 m2 

 nr geodezyjny 2430 o powierzchni 1487 m2 

 nr geodezyjny 2428 o powierzchni 1726 m2 

 
Księga wieczysta Nr BI1B/00003919/4 – dz. nr 2429, 2430 
Księga wieczysta Nr BI1B/00002337/3 – dz. nr 2428 
(Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział 
Ksiąg Wieczystych) 

 

2) Opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania: 
 

Lokalizacja: strefa śródmiejska miasta Knyszyna przy ul. Szkolnej o 
nawierzchni asfaltowej z chodnikami i możliwością uzbrojenia w sieć 
elektryczną, telefoniczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej.  

Działki nr 2430 i 2429 o powierzchni 2420 m2 o regularnej konfiguracji w 
kształcie prostokąta, który długością ok. 80 m przylega do ul. Szkolnej. 
Zabudowa w postaci 3-kondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku 
(wybudowany jako Ochotnicza Straż Pożarna, ale nie wykorzystywany na ten 
cel). Budynek w wieku ok. 30 lat z częścią garażową na 3 stanowiska. 
Budynek niewykończony, na etapie budowy wykonany został stan surowy 
zamknięty, a w okresie późniejszym po ociepleniu warstwą styropianu 
wykonana została elewacja zewnętrzna tynkiem strukturalnym. Budynek 
pobudowany na rzucie prostokąta o powierzchni zabudowy 259 m2 i 
pow. użytkowej 3 poziomów 643,3 m2 (obiekt murowany na konstrukcji 
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słupów żelbetowych; ściany zewnętrzne warstwowe z cegły silikatowej i od 
wewnątrz z cegły szczelinówki; ściany działowe z cegły dziurawki; stropy 
między kondygnacjami żelbetowe DZ-3; w dużym pomieszczeniu garażowym 
na parterze słupy żelbetowe wspornikowe podtrzymujące belki i płyty 
stropowe; stropodach żelbetowy; pokrycie papą na lepiku; rynny i rury 
spustowe z blachy ocynkowanej; klatka schodowa żelbetowa wylewana z 
obudową barierami stalowymi od zewnątrz; stolarka okienna i drzwiowa 
drewniana). Instalacje w budynku: doprowadzona jest sieć elektryczna z 
oświetleniem tylko do pomieszczenia garażowego, sieć wodociągowa 
doprowadzona jest do jednego pomieszczenia na parterze. Budynek nie jest 
ogrzewany.  

W budynku są 3 poziomy użytkowe. Parter o wysokości 4,30 m – duża hala 
garażowa z 3 stalowymi bramami wjazdowymi od ulicy i 1 środkowym 
stanowiskiem przejazdowym z bramą wyjazdową na zaplecze, posadzka 
betonowa; klatka schodowa, niewykończone pomieszczenia biurowe, 
gospodarcze, sanitariatu oraz wiatrołap i korytarz z wejściem od ulicy i 
drzwiami wyjściowymi na zaplecze budynku. Na I piętrze o wysokości 3,10 
m i na II piętrze o wysokości 2,65 m wydzielone są o takim rozkładzie 
pomieszczenia 4 lokali mieszkalnych na każdym poziomie. 2 mieszkania 
od strony wschodniej są 4-izbowe, 4 mieszkania od ulicy i od strony 
zachodniej są 3-izbowei, 2 mieszkania od strony zaplecza są 2-izbowe. Lokale 
w stanie surowym bez instalacji, istniejąca stolarka okienna w części do 
wymiany. Teren nieruchomości stanowiący dojazd do garażu od ulicy i 
częściowo od zaplecza utwardzony płytami betonowym. Od strony ulicy 
występują fragmenty metalowego ogrodzenia o łącznej długości 61 m, z 
prętów stalowych w ramach o wymiarach przęseł 1,30 m x 2,50 m, na słupach 
stalowych z teowników osadzonych w fundamencie betonowym. 

W sąsiedztwie nieruchomości przy ul. Szkolnej występuje zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa (handlowa), a od strony zaplecza za działką nr 2429 
tereny zielone.  
Działka nr 2428 o powierzchni 1726 m2 o regularnej konfiguracji w kształcie 
prostokąta, niezabudowana.  
 
Opis użytku wg ewidencji gruntów: Bi (dz. nr 2429 i 2430), Ps kl. IV (dz. nr 
2428).  
 

3) Termin zagospodarowania nieruchomości: nie jest wymagany.  

4) Cena wywoławcza:  
 
Przedmiotem sprzedaży jest teren w obrębie którego znajdują się trzy działki:  
działki nr geod. 2428, 2429, 2430.    
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341.685,00 zł (słownie trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset 
osiemdziesiąt pięć złotych) 
 
w tym:  
 
Działki zabudowane nr geodezyjny 2429 i 2430:  
282.000,00 zł (słownie dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).  
Nie podlegają opodatkowaniu.  

 
Działka niezabudowana nr geodezyjny 2428: 
59.685,00 zł (słownie pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 
złotych). Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Do 
ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek 
VAT 23%.  

 

5) 
 

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, 
wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy, terminy wnoszenia 
opłat, zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dnia 31.12.2003r. 
 
II. Obciążenia nieruchomości: brak. 
 
III. Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: brak. 
 
IV. Termin i miejsce przetargu (licytacji): 
10 lipca 2017 r. godz. 08:00, Urząd Miejski w Knyszynie ul. Rynek 39 (sala 
konferencyjna, nr 8) 
 
V. Wadium: 
Wysokość wadium: 20.000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/  
 

Forma: w pieniądzu. Termin i miejsce wniesienia wadium: do dnia 10 lipca  2017 r. na 
konto Urzędu Miejskiego w Knyszynie 53 8076 0001 0000 1209 2000 0030 PBS 
Knyszyn. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zostanie zaliczone 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

 
VI. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego:  
nie dotyczy. 
 
VII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:  
przepadek wadium na rzecz Gminy Knyszyn. 
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Ważne! Nabywca kompleksu w/w 3 działek (objętych niniejszym ogłoszeniem) w 
związku z ich zakupem będzie zobowiązany do notarialnego ustanowienia na 
nabytych działkach służebności gruntowej na rzecz właściciela działki nr 
geodezyjny 2433.  

Organizator przetargu zastrzega możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, 
podając przyczyny do publicznej wiadomości. 

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej 
dokument tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, 
osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu 
aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność 
gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa lub kopii pełnomocnictwa notarialnie potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem upoważniającego do reprezentacji.  

W przypadku nabycia nieruchomości do małżeńskiego majątku wspólnego, 
wymagane jest uczestnictwo obojga małżonków (w przypadku uczestnictwa 
jednego małżonka, wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody współmałżonka 
wraz z notarialnie poświadczonym podpisem).  

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016r. poz. 1061). 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej 
jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej – 
nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. 

Nabywca pokryje koszty sporządzenia umowy notarialnej, koszty sądowe i dokumentacji 
techniczno-prawnej oraz ewentualne koszty związane z wytyczeniem granic 
nieruchomości.  

Terminy poprzednich przetargów: I Przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w dniu 
25.08.2015 r. (data licytacji: 06.10.2015 r.), II Przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w 
dniu 09.11.2015 r. (data licytacji: 14.12.2015 r.), III Przetarg ustny nieograniczony 
ogłoszony w dniu 11.02.2016 r. (data licytacji: 21.03.2016 r.), IV Przetarg ustny 
nieograniczony ogłoszony w dniu 02.05.2016 r. (data licytacji: 30.06.2016 r.), V Przetarg 
ustny nieograniczony ogłoszony w dniu 08.08.2016 r. (data licytacji: 14.09.2016 r.). 
Wszystkie procedury przetargowe zakończyły się wynikiem negatywnym.   

Miejsce zamieszczenia ogłoszenia: tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie ul. 
Rynek 39, strona internetowa www.knyszyn.pl (zakładka przetargi), Biuletyn Informacji 
Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl (zakładka zamówienia i przetargi), 
strona internetowa www.monitorurzedowy.pl. 

 

http://www.knyszyn.pl/
http://www.monitorurzedowy.pl/


URZĄD MIEJSKI W KNYSZYNIE UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN 
www.knyszyn.pl, e-mail: um@knyszyn.pl 

Sekretariat tel./fax.: 85 727 99 71, 70 
GODZINY PRACY URZĘDU: pn.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30 

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY 

TEL. 85 727 99 86, 88 lub 83 

Informacji udziela Referat Infrastruktury i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w 
Knyszynie ul. Rynek 39 – pok. nr 10, tel.: 85 727 99 83, e-mail: 
nieruchomosci@knyszyn.pl /sekretariat tel.: 85 727 99 71/. Godziny pracy urzędu: pn. 
800-1600, wt.-pt. 730-1530 

 

Knyszyn, 06.06.2017 r. 
 

Zał.: mapa Nr 1, mapa Nr 2, zdjęcia.  
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