
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie 1/52 udziału, w prawie własności 

nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami geodezyjnymi Nr 43/4 o powierzchni 0,0871 ha,              

Nr 171/34 o powierzchni 0,0340 ha i Nr 171/38 o powierzchni 0,0203 ha, zabudowanej budynkiem garażu 

wielosegmentowego położonej w Chełmnie ul. Łożyńskiego, powiat chełmiński, województwo 

kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą  KW TO1C/00022287/9 stanowiącej współwłasność Nicolaus Banku Spółdzielczego      

w Toruniu jako następcy prawnego Banku Spółdzielczego w Chełmnie.  

 

 

Specyfikacja 

 

Oznaczenie Opis 

Oznaczenia 

nieruchomości 

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki:      

nr 43/4 o powierzchni 0,0871 ha, nr 171/34 o powierzchni 0,0340 ha                   

i nr 171/38 o powierzchni 0,0203 ha w obrębie geodezyjnym [0002], 

zabudowana budynkiem garażu wielosegmentowego, zlokalizowanej 

przy ul. Łożyńskiego w Chełmnie, województwo kujawsko-pomorskie,          

KW Nr TO1C//00022287/9 stanowiącej w 1/52 udziału w prawie własności 

Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu jako następcy prawnego 

Banku Spółdzielczego w Chełmnie. 

Udziałowi w wysokości 1/52 odpowiada garaż jednostanowiskowy 

zlokalizowany w przyziemiu budynku dostępny z korytarza 

wewnętrznego o powierzchni 20,54 m2. 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 

Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów prowadzonej przez  Starostwo 

Powiatowe w Chełmnie,  grunt stanowią działki oznaczone geodezyjnie: 

Działka nr geodezyjny 43/4 

Jednostka ewidencyjna - Chełmno - M [0404011] , 

Obręb - [0002], 

Powierzchnia 0,0871 ha  tj. 871m2 

Kw TO 1 C/00022287/9 

Działka nr geodezyjny 171/34 Jednostka ewidencyjna - Chełmno Obręb - 

[0002] , 

Powierzchnia 0,0340ha  tj. 340m2 Kw TO 1 C/00022287/9 

M [040401_1] , 

Działka nr geodezyjny 43/4 

Jednostka ewidencyjna - Chełmno - M [0404011] , 

Obręb - [0002], 

Powierzchnia 0,0203ha  tj. 203m2 

Kw TO 1 C/00022287/9 

Stan prawny nieruchomości. 

Współwłaścicielem przedmiotowego gruntu jest: 

Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu (były BS w Chełmnie) w udziale       



w wysokości 1/52 części. 

Grunt ujawniony jest w księdze wieczystej Kw TO 1 C/00022287/9  

prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego               

w Chełmnie. 

 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni łącznej 1414 m2  

stanowi trzy działki geodezyjne wydzielone, na której zbudowany jest 

budynek garażu 51 segmentowego, dwukondygnacyjnego, na skraju 

osiedla domów wielorodzinnych przy ul. Łożyńskiego i Kopernika                  

w Chełmnie. Dostęp do nieruchomości przez służebność gruntową 

przejścia i przejazdu, drogą wewnętrzną do ul. Kopernika. Działki 

uzbrojone są w przyłącze do komunalnej sieci wodno-kanalizacyjnej, 

elektroenergetycznej. Nieruchomość zlokalizowana jest wśród zabudowy 

śródmiejskiej centrum miasta, gdzie otoczeniem głównie jest zabudowa 

wielorodzinna jak i jednorodzinna. 

Budynek garażu, dwukondygnacyjny, wykonany w technologii 

tradycyjnej, wolnostojący, zbudowany w 2008 r. składający się z 51 

segmentów garażowych, zlokalizowanych na dwóch kondygnacjach 

naziemnych. Budynek położony jest na skraju skarpy, wyposażony             

w instalację elektroenergetyczną. 

Termin przekazania 

nieruchomości 

Przekazanie nieruchomości nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności udziału        

w nieruchomości. 

 

Cena wywoławcza 

nieruchomości 

Cena wywoławcza udziału opisanego wyżej wynosi 30.000,00 zł brutto. 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz 

opłat z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, 

obciążają          w całości nabywcę . 

Obciążenia 

nieruchomości 

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich. 

Zobowiązania, których 

przedmiotem jest 

nieruchomość 

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.  

Termin i miejsce 

składania ofert 

Termin składania ofert upływa dnia 09.08.2021 r. do godz. 1200 

Pisemna oferta  powinna zawierać: 

− imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, 

jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; 

− datę sporządzenia oferty; 

− oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przyjmuje te 

warunki bez zastrzeżeń; 

− oferowaną cenę brutto. 

 Ofertę składa się w zamkniętej kopercie, opatrzonej opisem „ Udział 1/52 

w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym 



położonym przy ul. Łożyńskiego w Chełmnie”  

Oferty należy składać w Centrali Nicolaus Banku Spółdzielczego                  

w Toruniu,      ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, I piętro, sekretariat. 

Kryteria wyboru oferenta Kryteriami wyboru oferenta będą: 

- cena oferty, 

- dotychczasowa współpraca oferenta z Bankiem w przypadku złożenia 

więcej    ofert o porównywalnej wartości. 

Termin i miejsce, w 

którym można zapoznać 

się z dodatkowymi 

warunkami przetargu 

Dodatkowych informacji udziela:  

1. Wioletta Wojtowicz kontakt  tel. 609 607 800,  

2. Maciej Kleszczyński kontakt tel. 797 702 842  

w godz. 800 – 1600 od poniedziałku do piątku.  

Organizator przetargu powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu  

i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 14 dni od daty 

rozstrzygnięcia przetargu. 

Cudzoziemiec, w rozum. przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U.  

z 2004 r., Nr 167, poz. 1758), obowiązany jest przedstawić komisji 

przetargowej zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych           

i Administracji na nabycie nieruchomości.  

Termin i miejsce 

rozstrzygnięcia 

przetargu 

Otwarcie ofert ma charakter poufny. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2021 r. w Centrali Nicolaus Banku 

Spółdzielczego w Toruniu, przy ul. Lelewela 33. 

Warunki płatności Nabywca jest obowiązany do wpłacenia w całości cenę nabycia 

nieruchomości (wraz z podatkiem VAT wg obowiązującej stawki)  na 

konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia 

notarialnej umowy kupna nieruchomości.  

Zastrzeżenie o 

przysługującym prawie 

zamknięcia przetargu 

bez wybrania, 

którejkolwiek z ofert 

Organizator przetargu, zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu: 

- bez wybrania którejkolwiek z ofert, 

- bez podawania powodu. 

Sprzedaż nieruchomości przez Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu nie jest wykonywaniem 

czynności bankowych i odbywa się zgodnie z prawem w związku z wykonywaniem innych 

obowiązków wynikających z przepisów ustawowych. Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu dokłada 

wszelkich starań, aby udostępnione informacje na temat oferowanych do sprzedaży nieruchomości 

były kompletne i rzetelne, jednak zawsze mogą się pojawić nieścisłości lub może brakować 

konkretnej szczegółowej informacji, która może mieć dla potencjalnego nabywcy istotne znaczenie.   

W tym celu kupujący przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości może na własny koszt i we 

własnym zakresie dokonać niezbędnych z punktu widzenia kupującego analiz technicznych                                        

i formalnoprawnych nieruchomości. 

 

 


