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Czas pracy: 150 minut
Zadanie 1. (0-2) 

UUzzuuppeełłnniijj  zzddaanniiaa,,  wwppiissuujjąącc  ooddppoowwiieeddnniiee  wwaarrttoośśccii  lliicczzbboowwee
ii mmiiaannaa..

Wysokość bezwzględna punktu widokowego w Witkówce 
(C3) - .............................................

Wysokość bezwzględna poziomu wody w Jeziorze Rożnow-
skim -............................................

Wysokość względna punktu widokowego w Witkówce w od-
niesieniu do poziomu wody w jeziorze -........... 

Zadanie 2. (0-2) 
OObblliicczz,,  iillee  cczzaassuu  ppoottrrzzeebbuujjee  ttuurryyssttaa,,  aabbyy  ddoojjśśćć  ((ddrrooggąą  aassffaall--

ttoowwąą))  zz kkąąppiieelliisskkaa  SSłłoonneecczznnaa  PPoollaannaa  ((CC33))  ddoo  nniieebbiieesskkiieeggoo  sszzllaa--

kkuu  ttuurryyssttyycczznneeggoo..  TTuurryyssttaa  wwęęddrruujjee  zz pprręęddkkoośścciiąą  44 kkmm//ggooddzz..,,  aa ppoo--
kkoonnaanniiee  rróóżżnniiccyy  wwyyssookkoośśccii  5500  mm  zzaajjmmuujjee  ddooddaattkkoowwoo  1100  mmiinnuutt..
ZZaappiisszz  nnaassttęęppuujjąąccee  wwyynniikkii  ppoommiiaarróóww  ii oobblliicczzeeńń..

Długość trasy w terenie -................................km 
Różnica wysokości -......................................metrów (z zaokrą-

gleniem do pełnej dziesiątki). 
Czas dojścia -................................................ minut

Zadanie 3. (0-2) 
PPoowwiieerrzzcchhnniiaa  wwyyssppyy  zznnaajjdduujjąącceejj  ssiięę  ww ppoobblliiżżuu  TTęęggoobboorrzzyy  wwyy--

nnoossii  nnaa  zzaałłąącczzoonneejj  mmaappiiee  22  ccmm22..  OObblliicczz  ppoowwiieerrzzcchhnniięę  tteejj  wwyyssppyy
ww tteerreenniiee  ((zzaappiisszz  oobblliicczzeenniiaa))..  

Powierzchnia wyspy -..........................

Zadanie 4. (0-1) 
Rysunek przedstawia profil topograficzny wzdłuż trasy wy-

cieczki niebieskim i zielonym szlakiem turystycznym na odcin-
ku od drewnianego kościoła w Rożnowie przez Witowice Górne
do przystanku PKS w Łękach. W prostokątach wpisano oznacze-
nia stron świata. Elipsy wskazują położenie wybranych obiek-
tów na linii profilu. 

WWppiisszz ooddppoowwiieeddnniioo  nnuummeerryy  ttyycchh  oobbiieekkttóóww,,  wwyybbiieerraajjąącc  jjee
zz ppooddaannyycchh  ppoonniiżżeejj..  

1 – rzeka Dunajec (lub kładka)
2 – rzeka Łososina (lub most)
3 – początek zielonego szlaku
4 – droga krajowa 
5 – punkt widokowy

Zadanie 5. (0-1) 
PPooddaajj  nnuummeerr  rryyssuunnkkuu,,  kkttóórryy  pprrzzeeddssttaawwiiaa  bbrraakkuujjąąccyy  ffrraaggmmeenntt

pprrooffiilluu  ttooppooggrraaffiicczznneeggoo  ((zz  zzaaddaanniiaa  44))..

Fragment przekroju od doliny Dunajca do wzniesienia Zagó-
rza (przed początkiem zielonego szlaku rysunki prześle „Com-
pass”) 

Zadanie 6. (0-1)
OObbsszzaarr  pprrzzeeddssttaawwiioonnyy  nnaa  mmaappiiee  zzbbuuddoowwaannyy  jjeesstt  zz fflliisszzuu..  
W kamieniołomie (G1) wydobywany jest:
A. melafir C. wapień
B. piaskowiec D. granit

Zadanie 7. (0-1) 
2211  mmaarrccaa  SSłłoońńccee  ppooddcczzaass  ggóórroowwaanniiaa  jjeesstt  nnaajjwwyyżżeejj  nnaadd  hhoorryy--

zzoonntteemm  ww mmiieejjssccoowwoośśccii::
A. Tęgoborze
B. Łososina Dolna
C. Gródek n. Dunajcem
D.  Rożnów

Zadanie 8. (0-2)
PPooddaajj  ddwwiiee  cceecchhyy  śśrrooddoowwiisskkaa  pprrzzyyrrooddnniicczzeeggoo  ii ddwwiiee  cceecchhyy

zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccee  rreekkrreeaaccyyjjnnee  wwaalloorryy  pprrzzyyssiióółł--
kkaa  DDoolliinnyy  ((DD33))..  

Cechy środowiska przyrodniczego 
1. .....................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
Cechy zagospodarowania
1. .....................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................

Zadanie 9. (0-2) 
Zbiornik rożnowski należy do najstarszych w Polsce sztucz-

nych jezior (uruchomiony w 1941 roku). Gromadzi wodę z dorze-
cza górnego biegu Dunajca, czyli obszaru o wzmożonej erozji
wgłębnej odwadniających go cieków. WWyyjjaaśśnniijj  wwppłłyyww  ttyycchh  ffaakk--
ttóóww  nnaa  zzmmnniieejjsszzaanniiee  ssiięę  aattrraakkccyyjjnnoośśccii  ttuurryyssttyycczznnoo--rreekkrreeaaccyyjjnneejj
JJeezziioorraa  RRoożżnnoowwsskkiieeggoo.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

Zadanie 10. (0-1) 
MMaappaa  pprrzzeeddssttaawwiiaajjąąccaa  wwiieellkkoośśćć  zzuużżyycciiaa  eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj

nnaa  11  mmiieesszzkkaańńccaa  zzoossttaałłaa  wwyykkoonnaannaa  mmeettooddąą  
A. kartodiagramu C. izolinii
B. kartogramu D. zasięgów 

Matura z geografii
Przykładowy test dla poziomu rozszerzonego

Drodzy maturzyści! Od wtorku codziennie drukujemy przykładowe testy maturalne dla poziomu rozszerzonego.
Zacznijcie przygotowania do matury już teraz. Dziś –geografia,jutro –biologia ihistoria

Zadania 1-9 wykonaj na podstawie załączonej mapy turystycznej „Jezioro Rożnowskie”



Zadanie 11. (0-1)
RRyyssuunneekk  pprrzzeeddssttaawwiiaa  ddzziieennnnyy  łłuukk  SSłłoońńccaa  nnaadd  hhoorryyzzoonntteemm

ii jjeeggoo  ggóórroowwaanniiee  ww ddnniiuu  2211  mmaarrccaa..  

ZZaazznnaacczz  mmiieejjssccee,,  ww kkttóórryymm  zznnaajjdduujjee  ssiięę  oobbsseerrwwaattoorr..
A. Równik
B. Zwrotnik Raka
C. Zwrotnik Koziorożca 
D Biegun północny

Zadanie 12. (0-2)
Górowanie Słońca obserwowano w Warszawie (52oN, 21oE)

i w Miami (26oN, 80oW). 
WWyykkoonnaajj  ssttoossoowwnnee  oobblliicczzeenniiaa  ii uuzzuuppeełłnniijj  zzddaanniiaa..  ZZaappiisszz  oobbllii--

cczzeenniiaa..
Różnica długości geograficznej między tymi miastami wyno-

si ...............
Różnica czasu miejscowego (słonecznego) między tym mia-

stami wynosi ..................
Gdy Słońce góruje w Warszawie, to w tym momencie w Mia-

mi jest godzina .................. czasu miejscowego (słonecznego).

Zadanie 13. (0-2)
OObbookk  kkaażżddeeggoo  zz ggeeoollooggiicczznnyycchh  wwyyddaarrzzeeńń  ppooddaajj  ookkrreess  ggeeoolloo--

ggiicczznnyy,,  ww kkttóórryymm  mmiiaałłoo  oonnoo  mmiieejjssccee..
Fałdowania orogenezy kaledońskiej objęły część Gór Święto-

krzyskich i Sudetów. 
....................................................................................................

Hercyńskie ruchy górotwórcze doprowadziły do sfałdowania
i wypiętrzenia Sudetów i Gór Świętokrzyskich. …………….......

W czasie rozległej transgresji morskiej powstały wapienie bu-
dujące Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. ……………….. .........

Na obszar Polski kilkakrotnie wkraczał lądolód .............................

Zadanie 14. (0-2)
PPooddaajj  nnaazzwwęę  pprrzzeeddssttaawwiioonneejj  nnaa  rryyssuunnkkuu  ssttrruukkttuurryy  ggeeoollooggiicczz--

nneejj  ii ooppiisszz  ssppoossóóbb  jjeejj  ppoowwssttaanniiaa..

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Zadanie 15. (0-2) 
KKoorrzzyyssttaajjąącc  zz zzaammiieesszzcczzoonneeggoo  rryyssuunnkkuu,,  ooppiisszz  pprroocceess  ppoowwssttaa--

wwaanniiaa  ggrrzzbbiieettuu  śśrróóddoocceeaanniicczznneeggoo..  WW ooppiissiiee  uużżyyjj  ookkrreeśślleeńń::  llaawwaa
bbaazzaallttoowwaa,,  rryyfftt,,  oocceeaanniicczznnaa  ppłłyyttaa  lliittoossffeerryy,,  pprrąąddyy  kkoonnwweekkccyyjjnnee,,
ggrrzzbbiieett  śśrróóddoocceeaanniicczznnyy..

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

Zadanie 16. (0-1) 
WWyyjjaaśśnniijj,,  ddllaacczzeeggoo  mmoonnssuunn  lleettnnii  wwiieejjee  zzaawwsszzee  zznnaadd  oocceeaannuu

nnaa  lląądd..  
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

Zadanie 17. (0-3)
WWyyjjaaśśnniijj,,  ppooddaajjąącc  ggłłóówwnnyy  cczzyynnnniikk  kklliimmaattyycczznnyy,,  rróóżżnniiccee  wwaa--

rruunnkkóóww  kklliimmaattyycczznnyycchh  ww ppooddaannyycchh  mmiiaassttaacchh  PPoollsskkii..
a) Roczna amplituda temperatury powietrza jest większa w Bia-

łymstoku niż w Szczecinie.
Czynnik klimatyczny: .................................................................................
Wyjaśnienie: ..............................................................................................

......................................................................................................................................
b) Roczna suma opadów jest większa w Zakopanem niż w Kra-

kowie.
Czynnik klimatyczny: ...................................................................................
Wyjaśnienie: .................................................................................................

......................................................................................................................................
c) Okres wegetacji jest dłuższy we Wrocławiu niż w Jeleniej

Górze.
Czynnik klimatyczny: ..................................................................................
Wyjaśnienie: .....................................................................................................

......................................................................................................................................

Zadanie 18. (0-2)
UUzzuuppeełłnniijj  zzddaanniiaa  ddoottyycczząąccee  rruucchhóóww  wwooddyy  mmoorrsskkiieejj  ooddppoowwiieedd--

nniimmii  tteerrmmiinnaammii  wwyybbrraannyymmii  zz ppooddaannyycchh..
Falowanie, prądy morskie, upwelling, pływy morskie.

a) Ruch wody wywołany wzajemnym przyciąganiem Księży-
ca, Słońca i Ziemi to .............................................................................................

b) Unoszenie się zimnej wody z warstw głębszych ku powierz-
chni to .......................................................................................................................

c) Wprowadzenie cząstek wody w ruch kołowy pod wpływem
tarcia wiatru o jej powierzchnię to ............................................................

Zadanie 19. (0-1) 
Rysunki przedstawiają trzy rodzaje reżimów rzecznych. 
PPooddaajj  nnuummeerr  rryyssuunnkkuu  pprrzzeeddssttaawwiiaajjąącceeggoo  rreeżżiimm  llooddoowwccoowwyy..

UUzzaassaaddnniijj  sswwóójj  wwyybbóórr..

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

Zadanie 20. (0-3)

UUzzuuppeełłnniijj  ttaabbeellęę,,  kkoorrzzyyssttaajjąącc  zz mmaappyy  ii wwłłaassnneejj  wwiieeddzzyy..  
PPrrzzyyppoorrzząąddkkuujj  kkaażżddeemmuu  zz ppiięęcciiuu  zzaazznnaacczzoonnyycchh  nnaa  mmaappiiee  ((ccyyff--

rraammii  11--55))  oobbsszzaarróóww  ppooddaannee  nniiżżeejj  cceecchhyy  śśrrooddoowwiisskkaa..  

KKlliimmaatt: równikowy wybitnie wilgotny; podrównikowy suchy;
podzwrotnikowy; umiarkowany chłodny; subpolarny.

FFoorrmmaaccjjaa  rroośślliinnnnaa: tajga; tundra; sawanna; las równikowy; ma-
kia.

CChhaarraakktteerryyssttyycczznnee  ((ttyyppoowwee))  rroośślliinnyy: kakaowce i liany; wyso-
kie trawy i akacje; świerki i modrzewie; mchy i porosty; twardo-
listne lasy i zarośla przez cały rok zielone.

NNuummeerr  
nnaa  

mmaappiiee   
KKlliimmaatt   

FFoorrmmaaccjjee  
rroośślliinnnnee   

CChhaarraakktteerryyssttyycczznnee  
rroośślliinnyy   

11     

22     

33     

44     

55     
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Zadanie 21. (0-1) 
NNaa  ppooddssttaawwiiee  ppoonniiżżsszzyycchh  iinnffoorrmmaaccjjii  ppooddaajj  nnaazzwwęę  ppiięętteerr  rroo--

śślliinnnnyycchh  wwyyssttęęppuujjąąccyycchh  ww PPoollssccee::
a) W Tatrach występuje powyżej górnej granicy lasu, a po-

niżej hal: .....................................................................................................
b) Występuje w Tatrach bezpośrednio poniżej regla górne-

go (lasów świerkowych): ..........................................................................
c) W Bieszczadach występuje powyżej piętra lasów buko-

wych (i zarośli olchy kosej): ........................................................................... 

Zadanie 22. (0-1)
PPrrzzeeddssttaaww  zzmmiiaannyy  wwsskkaaźźnniikkaa  uurrooddzzeeńń,,  zzggoonnóóww  ii pprrzzyyrroossttuu

nnaattuurraallnneeggoo  ww ddrruuggiieejj  ffaazziiee  rroozzwwoojjuu  ddeemmooggrraaffiicczznneeggoo..

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Zadanie 23. (0-2) 
PPooddaajj  ppoo  ddwwaa  pprrzzyykkłłaaddyy  pprroobblleemmóóww  wwyynniikkaajjąąccyycchh  zz wwiieell--

kkoośśccii  pprrzzyyrroossttuu  nnaattuurraallnneeggoo,,  zz kkttóórryymmii  bboorryykkaajjąą  ssiięę  kkrraajjee  zznnaajj--
dduujjąąccee  ssiięę  ww ddrruuggiieejj  ii cczzwwaarrtteejj  ffaazziiee  ccyykklluu  ddeemmooggrraaffiicczznneeggoo  ((rryyss..
ww zzaaddaanniiuu  2222..))..

a) Kraje w II fazie cyklu
...................................................................................................................................

b) Kraje w IV fazie cyklu
................................................................................................................................... 

Zadanie 24. (0-2) 
Ameryka Łacińska jest najbardziej zróżnicowanym regio-

nem świata pod względem rasowym. 
PPooddaajj  ttrrzzyy  ggłłóówwnnee  rraassyy  lluuddnnoośśccii  wwyyssttęęppuujjąąccee  ww ttyymm  rreeggiioo--

nniiee  ii ookkoolliicczznnoośśccii  ((ppoowwooddyy))  iicchh  ppoojjaawwiieenniiaa  ssiięę  ww ttyymm  rreeggiioonniiee..
1. .........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................

Zadanie 25. (0-2) 
PPrrzzyyppoorrzząąddkkuujj  kkaażżddeejj  zz wwyymmiieenniioonnyycchh  ffuunnkkccjjii  mmiiaassttaa  ppoo

ddwwaa  pprrzzyykkłłaaddyy  mmiiaasstt,,  wwyybbrraannee  ssppoośśrróódd  ppooddaannyycchh..

Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane, Sopot,
Szczawnica-Zdrój, Polanica-Zdrój, Krzyż, Koluszki, Dąbrowa
Górnicza, Bielsko-Biała.

Dominująca funkcja:
przemysłowa ...................................  ,  .........................................
komunikacyjna ...................................  ,  .........................................
uzdrowiskowa ...................................  ,  .........................................
rekreacyjna ...................................  ,  .........................................
religijna ...................................  ,  .........................................

Zadanie 26. (0-1) 
PPooddaajj  ppoo  jjeeddnnyymm  pprrzzyykkłłaaddzziiee  nnaakkaazzóóww  lluubb  zzaakkaazzóóww  żżyywwiiee--

nniioowwyycchh  oobboowwiiąązzuujjąąccyycchh  wwyyzznnaawwccóóww  ppooddaannyycchh  rreelliiggiiii..
Hinduizm - ....................................................................................................
Islam - ............................................................................................................
Judaizm - .......................................................................................................

Zadanie 27. (0-2) 
DDiiaaggrraammyy  pprrzzeeddssttaawwiiaajjąą  ssttrruukkttuurręę  uużżyyttkkoowwaanniiaa  zziieemmii  ww wwyy--

bbrraannyycchh  kkrraajjaacchh..  
OObbookk  lliitteerryy,,  kkttóórrąą  oozznnaacczzoonnoo  ddaannyy  ddiiaaggrraamm,,  wwppiisszz  nnaazzwwęę  kkrraa--

jjuu  oorraazz  ddoommiinnuujjąąccąą  ffoorrmmęę  uużżyyttkkoowwaanniiaa  zziieemmii  ii jjeeddnnąą  cceecchhęę  śśrroo--
ddoowwiisskkaa  pprrzzyyrrooddnniicczzeeggoo  wwaarruunnkkuujjąąccąą  jjeejj  wwyyssttęęppoowwaanniiee..  

KKrraajjee  wwyybbiieerrzz  zz ppooddaannyycchh::  MMoonnggoolliiaa,,  EEggiipptt,,  PPoollsskkaa,,  WWiieellkkaa
BBrryyttaanniiaa,,  JJaappoonniiaa

A - ...................................................................................................................

B - ...................................................................................................................

C - ........................................................................................................................

D - ........................................................................................................................

Zadanie 28. (0-2) 
UUzzuuppeełłnniijj  ttaabbeellęę,,  wwppiissuujjąącc  wwaarrttoośśccii  pplloonnóóww  ppsszzeenniiccyy  ii wwłłaaśśccii--

wwyy  ttyypp  uupprraawwyy  ((iinntteennssyywwnnaa  lluubb  eekksstteennssyywwnnaa))..  

Zadanie 29. (0-2) 
PPooddaajj  ttrrzzyy  ddzziiaałłaanniiaa  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj  ww rraammaacchh  wwssppóóllnneejj  ppoo--

lliittyykkii  rroollnneejj  cchhrroonniiąąccee  rryynneekk  wweewwnnęęttrrzznnyy..
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................

Zadanie 30. (0-2) 
Wykres przedstawia zmiany w wykorzystaniu różnych źró-

deł energii na świecie w XX wieku.

\

KKoorrzzyyssttaajjąącc  zz wwyykkrreessuu,,  wwyymmiieeńń  ddwwaa  źźrróóddłłaa  eenneerrggiiii,,  kkttóórryycchh
uuddzziiaałł  ww oossttaattnniimm  ddzziieessiięęcciioolleecciiuu  XXXX  wwiieekkuu  nnaajjsszzyybbcciieejj  wwzzrraassttaałł,,
ii ppooddaajj  pprrzzyycczzyynnęę  ttaakk  sszzyybbkkiieeggoo  wwzzrroossttuu  zznnaacczzeenniiaa  ww bbiillaannssiiee
eenneerrggeettyycczznnyymm  śśwwiiaattaa  kkaażżddeeggoo  zz nniicchh..

1. ..................................................................................................................
2. .......................................................................................................................

Zadanie 31. (0-2)
PPrrzzyyppoorrzząąddkkuujj  wwyymmiieenniioonnee  rrooddzzaajjee  eelleekkttrroowwnnii  rreeggiioonnoomm,,

ww kkttóórryycchh  ooddggrryywwaajjąą  oonnee  dduużżąą  rroollęę..  Elektrownie: pływowe, geo-
termiczne, słoneczne, wiatrowe.

Zadanie 32. (0-2)
Diagramy przedstawiają strukturę przewozów towarowych

w Polsce (w tonach) wg rodzajów stosowanego transportu w la-
tach 1970 i 2000.

KKoorrzzyyssttaajjąącc  zz ddiiaaggrraammóóww,,  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa..  
PPrrzzeeddssttaaww  ddwwiiee  zzmmiiaannyy  ssttrruukkttuurryy  ttrraannssppoorrttuu  lląąddoowweeggoo  ww PPooll--

ssccee  ww llaattaacchh  11997700--22000000..  PPooddaajj  ddwwiiee  pprrzzyycczzyynnyy  ttyycchh  zzmmiiaann..
Zmiany: .....................................................................................................

Przyczyny zmian: .................................................................................

Zadanie 33. (0-2) 
UUzzuuppeełłnniijj  ttaabbeellęę,,  wwppiissuujjąącc  nnaazzwwęę  ggeeooggrraaffiicczznnąą  ssppoorrnneeggoo  ttee--

rryyttoorriiuumm  mmiięęddzzyy  ppooddaannyymmii  ssttrroonnaammii  kkoonnfflliikkttuu..  
Sporne terytoria wybierz z podanych: Gibraltar, Kuryle, Kasz-

mir, Górny Karabach, Cypr, Wzgórza Golan.

Zadanie 34. (0-1) 
PPooddkkrreeśśll  ttee  eelleemmeennttyy,,  kkttóórree  uuwwzzggllęęddnniiaa  wwsskkaaźźnniikk  rroozzwwoojjuu

ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeeggoo  HHDDII..
A. wielkość PKB na 1 mieszkańca 
B. długość przeciętnego trwania życia 
C. wielkość gruntów ornych na 1 mieszkańca
D. poziom wykształcenia
E. gęstość zaludnienia

Zadanie 35. (0-1)
PPrrzzeeddssttaaww  ggłłóówwnnee  zzaałłoożżeenniiaa  kkoonncceeppccjjii  rroozzwwoojjuu  zzrróówwnnoowwaa--

żżoonneeggoo..
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

SSttrroonnyy  kkoonnfflliikkttuu   SSppoorrnnee  tteerryyttoorriiuumm   
Pakistan i Indie  
Japonia i Rosja   
Armenia i Azerbejdżan  
Grecja i Turcja  
Wielka Brytania i Hiszpania   

RReeggiioonn    RRooddzzaajj  eelleekkttrroowwnnii   
Dania, Holandia, Niemcy w Polsce 
na Pomorzu, w Zawoi, Rytrze  

 

Islandia, Nowa Zelandia   
Kalifornia, Pireneje  
Francja na Półwyspie Bretońskim   

UUpprraawwaa  ppsszzeenniiccyy  ww  rrookkuu  22000055   

Zbiory Plony Kraj Powierzchnia 
zasiewów  
w tys. ha 

w tys. t udział w 
świecie w % 

z 1 ha 
w dt 

Typ uprawy 
intensywna/ 
ekstensywna 

 
Kazachstan 11500 11100 1,8   
Kanada  9831 25547 4,1   
Francja  5281 36878 5,9   
Dania  676 4887 0,8   
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24910262

Nyski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o. w Nysie, ul. Ogrodowa 4, ogłasza pierwszy
przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym położona 
w Nysie przy ul. Szopena 15.

Budynek w zabudowie zwartej, 4-kondygnacyjny z poddaszem w części użytkowym 
i w części strychem, w całości podpiwniczony, powierzchnia użytkowa budynku - 274,64 m2.

Karta mapy 33, działka nr 4/19, KW 59037, powierzchnia działki 142 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 614 000,00 zł.
Cena za nieruchomość płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone zostaną koszty przygotowania dokumentacji 
w wysokości 1000,00 zł + 22% VAT.
Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wysokiej intensywności z usługami 
o charakterze
centrotwórczym oraz funkcji uzupełniającej. Dopuszczalna adaptacja obiektu w oparciu 
o szczegółowe wytyczne i opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przetarg odbędzie się w dniu 5.12.2007 r. w siedzibie Spółki NZN w Nysie przy 
ul. Ogrodowej 4, w pok. nr 8, o godz. 10.00.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść na konto Spółki Bank PKO 
nr 05 10203714 0000420200081810.
Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 30.11.2007 r.
0 dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Spółki.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od
zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. Wadium wniesione przez uczestnika
przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie:
dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny posiadać stosowne
pełnomocnictwo do udziału w przetargu,
dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 
z późn. zmianami), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie (lub
promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
Uwaga: nieruchomość można oglądać w dniu 16.11.2007 r. w godz. 10 - 10.30.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółce NZN, Nysa, ul. Boh. Warszawy 5, pokój
6, tel. 077-448 55 21.

R E K L A M A
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