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oGŁoSuENIE o PRZETARG{J

I\A sPRZno^ł'ż PRAwA wŁAsNoSO |{IERUCIIoMOSCI
GRtI|{TowEJ ZABUDoWANEJ PoŁoZoNEJ w

CZEsToCHowIE. PRZY UL. wAŁY DWER|{ICKIEGO
123 ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKI]

z,1TAJI}UJA.qEqg SĘ NĄ GRUITCIF..

Potitechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu doĘczącym

sprzr,dłry prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowarrej położonej w Częstochowie, przy

ul. Wały Dwernickiego 123 oraz prawa własności buĄmku zrajdującego się na gruncie będącego

własno ścią P olitechniki Częstochowskiej (Sprzedąj ącego).

Zastrcega sĘ praw"łł tłłtłłxłł,ł&cia tab łni*łrytxłenła pneł*rga w głaśeź lłłb a$d hez pulłnźa
p?rycryrr.



l. F,łap.vt'x i słertriba atgatłiratł.l'.a prz*targu:

P*łitcchxika fl r.ęxtochorvsk*'

l}qbrowskieg* t,9

42-20 l {'lzęstoch*rr,a

adres shon1.intentetorv*.l: li,:l.: ilłl l:i

f. #pis pru'ed,łlli{ltu sprc*daży} g}ł}r.łrrnrł;ry teeh.łli*z.lgt i *żyĆkłlwe:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaz majątku, w skład którego wchodzą:

1.prawo rvtasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Częstochowie przy ul
WĄ Dwemickiego L23,oznaczonej jako działka w 22819, k. mapy 24F, obręb 24 o powierzchni
0,4980 haorazprawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w
Częstochowieprzy ul. Dekabrystów, omaczonej jako dńałkaw |34l6,k. mapy 24F o powierzchni
0.0190 ha

2.stanowiący odrębny od grunfu przedmiot własności budynek pomocniczy nr 4'
dwukondygnacyjny, o konstrukcji zelbetowej przezilaczany na pomieszczerie warsztatowe wraz ze
znajdujqcą się na nim halą produkcyjną o powierzctni2763,7rlł araz zap|eczemsocjalnym, atak.że
myjnia samochodowa o konstrukcji stalowo.żelbetowej posiadająca osadnik hójkomorowy o
konstrukcji żelbetowej oraz pomost roboczy o konstrukcji stalowej. DtugośĆ myjni 19,49m
szerokość 2,60m, szerokoŚc pomostu 2'00rr1 obiekt z lat 80.Ęch XXw, w stanie niedokończon}m
3.drogi place i chodniki, majdujqce się na dw działkach.
4.dw nieruchomości nie posiadają Żadnych obcią4eń hipotecmych
5. dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział lśiąg
WieczysĘch prowadzi Księgt Wieczyste o numerach: CZ|C/00I202I2/8' CZ|Cla01?:02|3l5

3' Mi*js** i t*rnnino w .k*órynr ffisżna *bejr*eć przedmio* *pru*&aży:

og|qtl:ł:*"v *ienrchł:m*śit łrazwgl,ąó da d*krrmentacii do dnia upłł''wu 'terminri składania ofbrt ęv

gfer*wanlTfi l.rueii,xku prił, ul. Waly l}rą,ernickieg* 1?3 p* uprzednim rrzgadni*niu tel*foniczrytn.
lnformcfje telefoniczne pod nr: 034 :}25 (}3 !}$, r:rgt inŹ' f,eszęk fotusialik
od paniałlzjaiku do piętk* 6' godrinar:h ild 8 9! do 13 @

4. Cena wywoławcza:

Cena wyroławv-al | 134 047..9|. zł (eden milion sto trrydzieści cztery Ęsiące złotych 91i 100)

$.lVadfułml
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości l5% ceny
wywoławczej na konto Raiffeisen Bank Polska sA 76 |7s0 12110000 0000 2007 5759, które
na|eĘ wnieŚć prąmajmniej natrzy dni przed otwarciem ofert.

Wadium przepadana rzeczsprzedawcy, jeŻeli oferent ktÓry wygra przetatg:

o nie uiści ceny nabycia
r uchyli się od zawarciaumowy we wskazanymterminie
o nie spełni warunków formalno.prawnych niezbędnych do skutecanego dokonania

zakupu nieruchomości.



Wadium oferentÓw, ktorych oforty nie zostaną prryjęte, zostanie zwrócone w terminie 14 dni od

daty rozstrrygnięcia przetargu a oferentowi, którego oferta została przyjęta' zostarrie zaliczonana
poczet ceny nabycia.

6"'ferm'in,miejse;* i frytr zkńlęwia *fert-v i okr*s, w kt'óryrc *f*rtg je*twł4żqt,a:

oferty na|ezy składać w zaklejonych kopertach z napisem -PRzETARG.vraty Dwemickiego |23.

t}tęrtapowinna bvt, spłrr'ądzrrna p*d rygorsm aiewaxr*ści w ftrrł.lłi* pis**rn*j. rv jęr'1.iirr po}skim.

oferta powinna zaw ier aÓ:

1. imię i nazwisko oferenĘ PESEL" nr dowodu osobistego adres zamieszkania lub nazwę i
adres siedziby, REGON, NfP, amaczetie siedziby i adręs do korespondencji jeżeli
oferentem jest osoba prawna

2,, datę i miejsce sporządzenia ofeĘ
3. oferowaną cenę brutto słownie i cyfrowo
4. potwierdzenie wptaĘ wadium
5. osoba prowadząca dziatalnośÓ gospodmczą odpis z CEIDG wystawiona na miesiąc przed

przetargiem
6. aktrralny odpis KRS lub z ewidencji dżałalności gospodarczej oferenta
7. podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
8. oświadczenie' ie oferent zapomd się z warunkami przetargu,orazie je prą'jmuje bez

zastrzeŻeh
9. oświadczenią żeoferent zapomd' sięzprzedmiotemprzetargu'jego stanemtechnicznymi

prawrym' oraz Że w związku z tym nie wnosi wobec sprzedającego żadnych raszczei
10. oświadczenie, Że oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, Ze umowa sprzeduŻy

nieruchomości zostanie zaw arta zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami
ll. w prz5rpadku osób flzycmych pozostajqqych w ustawow5rm ustroju wspolnoĘ majątkowej

do oferty naleĘ dołączyć zgodę współmałzonka na przystąpienie do przetargu lub
oŚwiadczenie, ze nieruchomoŚć będzie nab1wana z mąjątku odrębnego

12. datę i czry"telny własnoręcmy podpis oferenta lub osobyl osób uprawnionej/ upowaińonej
do jego reprezentowania

' 13. oświadczenie na k1Óry nr rachunku nalezy zwrÓcić wadium w przypadku nieprzyjęcia darrej

oferty

0f**;* tł:ńei,y skladac w si&z.,bi* Sptz,&ając*gt. tj' Czptłch*łva, uź. bąbrawskiego {:,9, ptlkiź rur

f .1 * $e'krgt ańaz ts..;anc!a,rł*, *& płrńeóz:łłLzt do piatku lv gcd.z. ? ,}9 - 15 s-. nie p*źnielj niz' d*

d,nia f 1.{}1.Żs tr 9r. dłl Ee*z. 14 a\

{}{.ętgtltffi ł,ptawł;,.ł*Źsćt-xl}łc j*rt*ąof*tę'

Spreedrrjąc'v rve;ną'i'e #fer*nta d* urupr:tnter:ia lub w3;ia*ni*nia łf*tt1.,jeśli oferta ni* zarł.iera

l1\.lrlasan.vclr don'vcŁ i clakuł.l*ntÓrv ll.lb są one ni*kor*pleure. niełzytelrre }rrb budzą inrre

w4tpliw**ci. Hi*r1*pns'zcr,aźn ie,xt ł,ł,<>i'*,nzł ,łą.jtśt"ńen lub rizlip*h:l eh, kźć\rc ru*glab.v ptłtuadzi't, dł
uzmwia ich zarł*rvą c}fefte.

jęzełi ts{ęrtę v: ptzatargtz skł**g tltma, oferta ta musi byc podpisanapruez osobęly uprawnione do

reprezentacji oferenta (firmy). Jeżeli ofertę podpisuje/ą osobaly nieujawnione w rejestrze lub

ewidencji jako osoba/y uprawniona/e do reprezentacji oferentą do ofeĘ należy dołączyć
pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji

oferenta. Z peŁromocnictwa powinno wynikać upowaznienie do reprezentowarria oferenta w
poĘpowaniu przetargowyn i zawarcia rrmowy w sprawie sprzedaży w imieniu reprezentowanego.



7" iĘ.[i*js**u f*z"xłłial *rftu iipes*h xeru*3rrr:ę*.a*zecłiił prz,*,tatgzzz

Oi:w-ar*i* *fer't *ar.tąp z płz*z p*l'uł>|aal4 K*rtrisję Pr;z'*t;trgi:rvą rv dnir.l ??,"&ź,Żfil9r" a' głldz. |3 8 ,,,u.

*i*tLzlbięZ,azzsawi,ayę*,ellel ti. rą,ł:udl*ku Pr:litę*hnihi Częstłcłr*l,l.skiej' prr; *l. $ałł:orvsŁicgo ńi} rrl

Częst*th*ll.łł * pt>k,ł^i nr 32'

Ktlmiojx prz*'*ntgowe. w3*bźe:zz* *f,*ł.*łł{{i, hatćny v'aa{*x'u,$* *ajw3*sz4 e*fięr& s7slzed,*zvan*
pr'aw$ w&*srr*ś*i *ieł-er*E:*mośei gnmr*tĘ zabłrslłwarzej" F*łtiżonej w Czę*toehgwie pry tl!"
Wa'}y Dr*ęr'niclłi*g* 1Ż3"rłz**t'x,*n*71akeł dnźałka *t ?Ż#l9, Ia mrłpy ?,ł&F',*br.ęb ?.łł *ł

polvi*łzcłłni *"4f}$$ hit *c:r":;',ł/ravqe "łt'***rt***i *ź*ruxkłr.ł.z*toś*i gł'tłłtt*wąi niezabud*waxlej*
pał*źru;łcj w djxęstoch*wźv przy łłl- B}akabry'stłłłv, arnałztł,u'e*$ jak* elzi;tłkn nr t3,4t6, Ł łarntrry

2&W, łt p*vłź*z"zsbw* e'$lse źtr" *r*z pra}ł'Ó zęii*słz*{it'ź burłynlirr znnjdująe*g* się lla grunci*'

1Ą.r prrypałik* :rJozenia {svrntsrz'dlr1ch llfert ł naj*1?st't.'1rtartości' kł*.lis.!a przetalgorła
zlstganiłĄł dtld*rk**'3* przet*rg t*fn-v r:grgnicz.tł*3 dla *fersnt{łvr., kt*rry ztłż.v|i łrterry'

t{lwxlrzęóne.
Kc'lxisja 3rz*targt:wa poin{brmui* t"vc,lr *ter*ntłirv * rnielisc;rł gral,żarTł,}jn1e' r,v l'1ćn'lrr oclbe*.zie się
ptz*t'argz:*ttly. #statałł,szię xpr.łedai' zc.ctade d.*k.*rzaxa|emllu*z*stniką::vi prz*tetgu *.sil'l*gc', kt*ry
ut ttńcde je'śł Łr"iffi3ź& z*c'1brujł: tuy.isr-4 r:*rrę' Hi*abe*n*śc *t*rgltana d*d*tk*wlYn Ł}s*xvffi

tr>rzetargusku&ujł:,łdtztt,c*,nlęl:: j*goo}'er:f 
'v

* łtlrz*terlyts *t**y kł:*:isj* plz*taigowa p,etąĄadarnił, niez.*Ątsłzs:ił *tarezzta

W przypadku gdy do upĘwu terminu składania ofert nie rvpbnie żndnaoferta speŁriająca
!\rymogl formalne niniejszego ogłoszenią Sprzedający uniewazni postępowanie przetargowe.
Postępowanie podlega również uniewaznieniu gdy kaiLdaz ofert zostanie odrzucona.

Sprzedający w terminie 7 dni powiadomi wybranego oferentą który złoŻyŁ najkorzystniejszą ofertę
o wygraniu przetargu, apozostĄch oferentów, ieprzetug został rozstrzygnięĘ.
Termin nviryaniaofertą 90 dni.

s" T*E"łrri* zełv*;tęia ł'ł}r*wy sglr:Kędl*żyi

,9ptzeda.1ł'r.t,powi***n.* *f*t*,n* htÓry rvy-grat pru'ęt'}tg o l.::iejscu i termł]i* z,atą-arc\a u?i1*1ąa.

s1srz*dłtł1* n*jpł:*'rl*j vł t*rmiuię t"i ejni *ii d*!1'rozsffzy'gniędaptz'*Łatgu.

Kupujący dokona wpłaty ceny kupna w całości natrzy dni przed zawarciem umowy sprzedaży w
formie al'tu notarialnego.

Wszelkie opłaĘ związane z zawarciemumowy ponosi kupująry.

Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru karrcelarii notarialnej, w której sporządzona będzie
umowa sprzed,u4 nieruchomości w formie al'tu notarialnego.

Jeżeli oferent, któr1, u,ygt",$ pry.f;lerg nie J:rr-t.stąpi ł-l*z u*prarviecllirrlie*ia do łgwar*ia um<:l&Y trv

rniejscu i f*rmini* pod*n1'nł it. ;:a*iad*mieniu' Sprze*a}+s>,tłr]żę .){#4pi* ą-'d zarvarcia un"iott'1', s
wp łacłllt* rn,.adium r*ie p*dl*ga zrrrą:tłwi.

9 - F.rzt * r r* ż\t, 3* * p r u*tvł nrz*x n ir: tt * al y *}ł *x * bowya k ;

Zgodnte z art. 13 ust. 1 i 2 rorporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (W) 20161679 z drna
27 kwietnia20I6 r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w zwi4zku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich darrych oraz uchylenia d1reĘwy 95/a6AME
(ogÓ|ne rozporządzetlle o ochronie danych) (Dz' Urz. UE L 1 19 z 04.05 .2016, str. l ), dalej

,,RoDo''' informuję, że:



a) w ce|u prowadzenia postępowanlaprzetargowego **fy*aqłeg* spxzetLaźry prfiWr'ł ltłasnaści

nicrtcholrlcśłi grunttw*j zab*d*w*nt7, p*ł*żonej w Częst*e|rowie pr-y. uł.lYał.v
łbwemłitkt*ge tŻ3- *y.****z*nej jnko działkn wr Ż?&!5,k, *utłłpy Ż4E" *błwb 24 t płtwź*rz*hnź

8,4gs1| kn oł.nz prnw* rv.łag*ł$ei a}ieruchcfiro-{*i gr**t*w*j niezatrud*lvan*ju połeźcnej w

{..zęst**łłorrie plzy u{. I}*knbrystłiw, oznnczatł'ej jah.* dzil*|l<a' nr 134/6u Ił. nlapy f4*. ąz

p*wź*rłłhłłi {}'$lfi} trta*;łax, prawft *'l*sn*śai błldy*kn znaj*rtjącego się nn grłłwńe

przefivarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. l lit' c RoDo;
b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
Tel. 34 325 A4 98

e-mail: i',.'l..irlt',r i,',;ill.il'!"r ;. ::(i lri

c) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej jest Pani JusĘna

Zywiołek' kontakt: 1{Łd'1ilj.{'l':,,'.l'..!)j

d) odbiorcami PanilParra danych osobowych będą osoby odpowiedzialne ze Strony Sprzedającego

za oryantzację' przeprowadzęlie oraz skutecme zakończenię postępowania przetargowego.

e) obowiq4ek podania przezPani$Pana danych osobowych bezpośrednio PanilPana doĘczących
jest wymogiem związanymzudńaŁem w postępowaniu przetargow1rn ńaĘruąc,egc sprcedaźy

p,.*wawłnsno**i łti*nłeh*lrno$*i gtrł*t*wej załludownll*j' p*}o*orte,j w Cr,ęstoch*wio prry ul.

Wrrły **.ennicki*g* |f3, *nzner*nej jako działt"a nr'ź28!9, }t' mxp.-v 24lł' tblĘh Ż4 *

p6wit'tzt|zalń{|,498{.lłlrałrsaz pr*wfi vył*snaści nieffi*hgmCI$ei gr't*rlorłej ni*zxbłłdłrwn**j'

pcłoźłrlej w Czę.*toehłwi* prry tłl. **-kałlłystówu *enałzon*j.ink* działłqa nł. t34ł6, k" mnpy

fĄF tł powi*rzchni s'&l9* łra *rmz prl*Ęttł ł'lasncści lrnelyrłku zn*jdtlj4**gtl się *a grunti*'

słuzbowego. Konsekwencje niepodarria danych wynikają z niniejszego ogłoszenia.

f) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do darrych osobowych Pani{Parra dotyczqcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RoDo prawo Żądana od administratora ograrriczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeŻetiem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo;
_ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uma

Parri/Parr, Że ptzetwatzanie darrych osobowych Pani/Pana dotyczących rutrusza przepisy

RODO;

g) nie przystuguje PanilPanu:

_ w nviqzku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
_ prawo do przenoszerria darrych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
* na podstawie art 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych'

gdp podstawą prawnąpruetwalzania Pani/Pana danych osobowych jest ań.6 ust. 1 lit.

c RODO.

Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie Środki ochrony danych

osobowych przed ich prrypadkovrym lub umyślnym zniszczeniemo pm5rpadkową utratą,

zmianąo nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem wy dostępem' zgodnie z
obowiĘuującymi pĘepisami prawa.

Za.łqcnrikr:
1 . F.ormulare ot-ęrtor'rl.n:


