
Przetarg pisemny  
na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych przy ul. Kopernika w Cieszynie 
 

 
1. Przetarg pisemny dotyczy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania 

ustanowionego na nieruchomościach gruntowych niezabudowanych położonych w 
Cieszynie przy ul. Kopernika, oznaczonych nr 16, 17/1, 17/2 obr. 26 objętych kw 
BB1C/00010253/9 o łącznej powierzchni 7.250 m2. 
 

2. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, grunty 
objęte przetargiem położone są w terenie pełniącym następujące funkcje oraz 
oznaczonym w następujący sposób: 

 

a. dz. nr 16 – 2MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1ZP - teren 
zieleni urządzonej, 11KD-D – drogi gminne klasy D, 

b. 17/1 - 2MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1ZP - teren 
zieleni urządzonej, 

c. 17/2 - 2MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

3. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w siedzibie 
Energetyki Cieszyńskiej sp. z o.o., po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 
33 8576700.  
 

4. Cena wywoławcza wynosi 615.000,00 zł.  
 

5. Sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 
1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. 

 
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 30 000,00 

zł przelewem na  konto nr ING BSK SA 89 1050 1070 1000 0001 0075 9976 
w terminie do dnia 23 czerwca 2022 r.  

 
7. Wadium podlega zwrotowi w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu 

przelewem na konto z którego wpłynęło, przy czym wadium wpłacone przez 
uczestnika, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia 
lub przechodzi na rzecz Energetyki Cieszyńskiej sp. z o.o. w sytuacji wskazanej 
w pkt 26. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium do przetargu na sprzedaż 
nieruchomości. 
 

8. Kupujący ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym 
opłaty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe za 
wpis prawa w księgach wieczystych. 
 

9. Osoby które zamierzają uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 24 
czerwca 2022 r. godziny 1200 złożyć w sekretariacie Energetyki Cieszyńskiej sp. 
z o.o. w Cieszynie, ul. Mostowa 2, pisemną, sporządzoną w języku polskim i  
czytelną  ofertę, zawierającą: 

 



a. oznaczenie oferenta, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa, 
bądź firma i jej siedziba, 

b. w przypadku działania przez pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo w 
formie aktu notarialnego, 

c. datę sporządzenia oferty, 
d. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przetargu, 
e. oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej. 
 
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której zostanie 
umieszczone oznaczenie oferenta, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania 
lub nazwa, bądź firma i jej siedziba, oraz zapis „Oferta do przetargu - 
nieruchomości w Cieszynie”. 

 
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 
11. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2022 r. w budynku 

administracyjnym Energetyki Cieszyńskiej sp. z o.o. przy ul. Mostowej 2 w 
Cieszynie, w sali nr  110 ( I piętro) o godzinie 1215. 
 

12. Przetarg składać się będzie z dwóch części: jawnej i niejawnej. 
 

13. Część jawna przetargu z udziałem oferentów obejmuje: 
 

a. ustalenie liczby złożonych ofert , 
b. otwarcie ofert, 
c. sprawdzenie wpłaty wadium. 

 
14. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do części niejawnej, 

jeżeli nie wpłacono wadium w ustalonej wysokości. 
 

15. Część niejawna przetargu obejmuje: 
 
a. analizę ofert,  w tym weryfikację złożonych ofert pod względem formalnym, 
b. wybór oferty z najkorzystniejszą ceną lub stwierdzenie braku możliwości 

wyboru oferty. 
 
16. Komisja odrzuca ofertę, która: 

 
a. nie spełnia warunków formalnych przetargu, w tym została złożona po 

terminie, nie zawiera niezbędnych danych,  
b. jest nieczytelna lub jej treść budzi wątpliwości. 
 

17. Komisja zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień lub oświadczeń 
od oferentów.  
 

18. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena – 100%.  
 

19. W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert, komisja 
przetargowa wyznacza termin kolejnego przetargu wyłącznie dla oferentów, 



którzy złożyli oferty równorzędne. Oferta cenowa złożona w kolejnym przetargu 
nie może być niższa od ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach. 
 

20. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadamia się oferentów w terminie do 3 
dni od dnia zamknięcia przetargu. 

 

21. Komisja przetargowa kończy postępowanie z wynikiem negatywnym, jeżeli nie 
wpłynęła żadna oferta lub żaden oferent nie zaoferował ceny wyższej od ceny 
wywoławczej albo komisja stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków 
przetargu. O zakończeniu przetargu w wynikiem negatywnym powiadamia się 
oferentów w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

 

22. Energetyka Cieszyńska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub 
zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. 

 

23. Przetarg uważa się za zamknięty po podpisaniu protokołu przetargu i jego 
zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu Energetyki Cieszyńskiej sp. z o.o. 

 

24. Zawarcie umowy nastąpi do 30 dni od dnia powiadomienia oferenta o wyborze 
złożonej przez niego oferty. Jeżeli termin zawarcia umowy nie zostanie 
uzgodniony z nabywcą do 7 dni od dnia powiadomienia oferenta o wyborze 
złożonej przez niego oferty, termin zawarcia umowy wyznacza Energetyka 
Cieszyńska sp. z o.o. 

 

25. Uzgadniając termin zawarcia umowy sprzedaży, nabywca może wskazać 
kancelarię notarialną w obrębie miasta Cieszyna, w której zostanie zawarta 
umowa sprzedaży. W przeciwnym wypadku Energetyka Cieszyńska sp. z o.o. 
wskazuje kancelarię notarialną w której zostanie zawarta umowa. 

 

26. W przypadku gdy nabywca nie zapłaci ceny zgodnie z pkt 27, nie przystąpi do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 24 i 25, lub 
uchyli się od jej zawarcia, Energetyka Cieszyńska sp. z o.o. może odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na jej 
własność.  

 

27. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości, 
pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień 
zawarcia umowy sprzedaży na konto Energetyki Cieszyńskiej sp. z o.o. podane w 
pkt 6. Za dzień zapłaty rozumie się dzień wpływu wymaganej należności na 
podane konto. 

 

28. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży lub w dniu 
następnym. 

 

 


