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– Bardziej spodziewałem się hossy na
początku roku w związku z tzw. efek-
tem stycznia. A tu taka niespodzianka
i rajd zaczyna się już w grudniu – po-
wiedział nam szef jednego z najwięk-
szych krajowych domów maklerskich. 
Koniunktura nie rośnie w tempie przy-
prawiającym o zawrót głowy, ale wy-
starczająco, aby WIG20 zbliżył się do
psychologicznego progu 2500 pkt.
Przez ostatnie pięć sesji ani razu nie
stracił na wartości. W środę poszedł
w górę o kolejne 0,5 proc. – do 2469
pkt. A od majowego dołka zyskał już
23 proc. 

Motorami wzrostów na naszej gieł-
dzie są przede wszystkim spółki su-
rowcowe na czele z miedziowym po-
tentatem KGHM, który od początku
roku podrożał już o blisko 40 proc.

Wzięciem cieszą się także największe
banki i ubezpieczyciel PZU. 

Optymistyczny początek grudnia
inwestorzy zwykli przypisywać... św.
Mikołajowi. Dlatego przedświątecz-
ną zwyżkę cen akcji na giełdach okre-

śla się mianem „rajdu św. Mikołaja”.
Zarządzający starają się dowieźć jak
najlepsze wyniki do końca roku, a do-
datkowe zakupy akcji są sposobem,
aby to osiągnąć. To zjawisko po-
wszechne na światowych giełdach.

Od kilkunastu sesji z niewielkimi ko-
rektami rosną ceny akcji we Frank-
furcie, w Paryżu i Londynie. W USA
też optymizm, bo pojawiły się speku-
lacje, że bank centralny Fed po raz ko-
lejny wspomoże gospodarkę, dodru-

kowując dolary. To byłoby paliwo dla
giełd.

Inwestorzy teraz się głowią, czy uda
się podtrzymać zwyżki do końca ro-
ku i jaka będzie koniunktura w 2013 r.

Wśród ekspertów opinie są po-
dzielone, bo nie brakuje problemów
gospodarczych ani w naszym kraju
(spowolnienie wzrostu PKB i wzrost
bezrobocia), ani w Unii Europejskiej
(brak porozumienia w sprawie bu-
dżetu i konieczność pomocy kolejnym
bankrutującym krajom), ani w USA
(nierozwiązany problem zadłużenia
federalnego, tzw. klifu fiskalnego). 

– Jestem optymistą. Rynek jest na-
prawdę bardzo silny, nie ma wielu chęt-
nych do pozbywania się papierów.
Zwyżka cen może utrzymać się dłu-
żej. Spowolnienie gospodarcze w Pol-
sce może być przejściowe i już obec-
nie zakupy akcji mogą być grą pod po-
prawę koniunktury – powiedział nam
Adam Ruciński, doradca inwestycyj-
ny z firmy BTFG. 

– Sytuacja na rynku nie jest zbyt
optymistyczna i rosnące indeksy nie
mają uzasadnienia w ekonomicznej
rzeczywistości. Nasza gospodarka słab-
nie, Polacy ograniczają zakupy, rośnie
bezrobocie. Rajd św. Mikołaja raczej
kończy wzrost cen, niż rozpoczyna no-
wą hossę. Nie bardzo widzę podstawy
do wzrostu cen w przyszłym roku – po-
wiedział nam doradca inwestycyjny
Alfred Adamiec. – Nie widać ani ak-
tywności drobnych inwestorów, ani
wpłat do funduszy – dodał.

Niska aktywność inwestorów na
GPW jest faktem. W listopadzie ob-
roty akcjami spadły aż o 37 proc., a na-
rastająco od początku roku – o 26 proc.
Jednak zdaniem maklerów to ten-
dencja ogólnoświatowa i nasza giełda
pod tym względem nie jest wyjątkiem.

W środę Rada Polityki Pieniężnej
drugi raz z rzędu obniżyła główną sto-
pę procentową o 0,25 pkt proc. – do
4,25 proc. Teoretycznie tańszy kredyt
i niższe oprocentowanie lokat banko-
wych powinny być bodźcem do in-
westowania na giełdzie dla indywidu-
alnych inwestorów, których mamy ok.
półtora miliona

– Nie należy liczyć na szybkie prze-
sunięcie oszczędności Polaków z bez-
piecznych lokat na ryzykowniejszą
giełdę. Spadek opłacalności lokat jest
zbyt mały. To się może wydarzyć za
rok-dwa, jeśli stopy pójdą mocniej
w dół. Poza tym ludzie muszą zoba-
czyć, że akcje drożeją o 50 proc. w cią-
gu roku, aby znowu zaczęli masowo
inwestować na giełdzie – uważa Alfred
Adamiec.

Za to korzystne dla warszawskiej
giełdy mogą być walutowe skutki ob-
niżek stóp, bo wywołają osłabienie zło-
tego. A im słabszy złoty, tym bardziej
zagranicznym inwestorom opłaca się
kupować polskie akcje w ujęciu dola-
rowym lub euro. f

Rajd św. Mikołaja? Indeksy na GPW rosną
Inwestorzy na warszawskiej giełdzie sypią groszem. Ceny akcji osiągnęły poziom najwyższy od sierpnia 2011 r. 
Czy zwyżka na giełdzie ma szansę utrzymać się dłużej? 
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1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 3 sierpnia 2012 r. z ceną
wywoławczą 570.000 zł. Drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 9 listopada
2012 r. z ceną wywoławczą 456.000 zł.

2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
3. Na terenie działki zlokalizowana jest czynna infrastruktura deszczowa, m.in. sieć deszczowa,

przyłącza do wpustów deszczowych oraz komory osadowe dawniej separatory substancji
ropopochodnych, w których nadal osadzają się wym. zanieczyszczenia.

4. Nabywca działki, w chwili zawarcia umowy sprzedaży, ustanowi na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg
nieodpłatną służebność przesyłu na czas nieokreślony, polegającą na prawie posadowienia
i korzystania z istniejącej sieci deszczowej oraz na prawie stałego i niezakłóconego dostępu do
powyższej sieci w celu jej eksploatacji, naprawy, konserwacji i modernizacji z zakazem lokalizowania
na istniejącej infrastrukturze deszczowej jakiejkolwiek zabudowy i sadzenia drzew, a w przypadku
grodzenia działki nakazem wykonania bramy wjazdowej umożliwiającej wjazd dla dużego pojazdu
specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanałów. Odpowiednie zapisy wraz z wnioskiem
o wpis w księdze wieczystej zostaną ujęte w umowie sprzedaży nieruchomości nr 4/360 obręb 8.

5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego osiedla – Podczele II opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Woj. Koszalińskiego z 1996 r. nr 47, poz. 147, działka położona
w obszarze oznaczonym symbolem 25 M, S, P. Możliwości jej zagospodarowania wskazane
zostały w ustaleniach szczegółowych w brzmieniu: 25 S, P – adaptowane na cele magazynowo
składowe oraz usługowe – teren i obiekty pomocnicze. Możliwość modernizacji i przebudowy
zespołu pod warunkiem kompleksowego opracowania projektu modernizacji obiektów oraz
projektu zagospodarowania terenu uwzględniającego: uporządkowanie obsługi komunikacyjnej,
ew. wydzielenia miejsc parkingowych, wprowadzenia elementów małej architektury i zieleni
w stosownym zakresie. Ewentualna przebudowa (nadbudowa) obiektów możliwa pod
warunkiem nawiązania architektonicznego do wartościowego architektonicznie sąsiedztwa. 

6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym,
technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości;
przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Kołobrzeg; ewentualnie posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami
i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości
zagospodarowania nabywanej nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie prawnym i faktycznym
zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

8. Termin zagospodarowania nieruchomości: 24 miesiące na rozpoczęcie zagospodarowania
nieruchomości, za które uważa się wybudowanie fundamentów budynku i 48 miesięcy na
zakończenie zagospodarowania nieruchomości, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie
surowym zamkniętym, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. 

9. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych
w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

· w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Miasta Kołobrzeg
prawo jej odkupu na okres 5 lat (art. 593 kc) w razie niedotrzymania któregokolwiek
z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości, 

· w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości
nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

A) 10% ceny nabycia za przekroczenie terminu do 1 roku,
B) 20% ceny nabycia za przekroczenie terminów powyżej 1 roku,
C) 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów. 
Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na
nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 10% ceny sprzedaży
nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13, o godzinie 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek bankowy
Gminy Miasto Kołobrzeg w Banku Handlowym S.A. 82 1030 1263 0000 0000 9020 1085 do
dnia 11 lutego 2013 roku. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na
rachunek Sprzedającego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz
dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób
fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia
udziału w przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu 
– warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O terminie
umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu.
Koszty umowy ponosi Nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego 
– do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie
nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium
ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy
notarialnej.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać w Urzędzie Miasta
Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek, tel. 94 35 515 62 lub email:
e.pyjek@um.kolobrzeg.pl. Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również 
na internetowej stronie Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLII/570/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2010 r., 

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu

Lp
Położenie i opis
nieruchomości

Oznaczenie geodezyjne
Nr KW

Powierzchnia 
w hektarach

Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego 
Forma zbycia 
nieruchomości

Cena
wywoławcza

w zł

Wadium 
w zł

Postąpienie 
minimalne 

w złNr dz. Nr obr.

1. ul. Lwowska 4/360 8 KO1L/00011925/3 0,4588

Działka niezabudowana, w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Dojazd dobry. Posiada możliwość

przyłączenia podstawowych instalacji technicznych. Teren
regularny, płaski.

25 M, S, P – adaptowane na cele magazynowo składowe 
oraz usługowe – teren i obiekty pomocnicze. Możliwość modernizacji

i przebudowy zespołu.
własność

365.000,
(w tym podatek VAT
w wysokości 23%)  

40.000, 3.650,

32235786

32236010

OGŁO SZE NIE O PRZE TAR GU 

Gry fic kie To wa rzy stwo Bu dow nic twa Spo łecz ne go Spół ka z ogra ni czo ną

od po wie dzial no ścią w Gry fi cach przy uli cy Wiej skiej nr 8, ogła sza 

prze targ pi sem ny ofer to wy na sprze daż zor ga ni zo wa nej czę ści 

przed się bior stwa w ro zu mie niu art. 551 Ko dek su cy wil ne go, zwią za nej

z wy twa rza niem ciep ła oraz świad cze niem usług prze sy ło wych, 

szcze gó ło wo opi sa nej w wy ce nie spo rzą dzo nej w dniu 08 paź dzier ni ka

2012 r. przez rze czoz naw cę ma jąt ko we go Prze my sła wa War dy na. 

Ce na wy wo ław cza wy no si 2.154.584,00 zł (słow nie: dwa mi lio ny sto pięć dzie siąt czte ry

ty sią ce pięć set osiem dzie siąt czte ry zło te 00/100) net to 

Ofe rent przed zło że niem ofer ty jest zo bo wią za ny do za poz na nia się z wy ce ną zor ga ni zo wa nej

czę ści przed się bior stwa. Or ga ni za tor prze tar gu udo stęp nia ofe ren tom wy ce nę na pi sem ny

wnio sek zło żo ny naj póź niej do dnia 18.01.2013 r. i za op ła tą w wy so ko ści 1.000 zł (słow nie:

je den ty siąc zło tych), któ rą na le ży wpła cić na ra chu nek ban ko wy wła ści wy dla wnie sie nia

wa dium. Do wnio sku na le ży do łą czyć do wód uisz cze nia op ła ty za wy kup wy ce ny. Wnio ski

zło żo ne po ter mi nie lub nie op ła co ne zo sta ną po zo sta wio ne bez roz poz na nia. 

Wa run kiem uczest nic twa w prze tar gu jest: 

1) wy kup wy ce ny zor ga ni zo wa nej czę ści przed się bior stwa; 

2) zło że nie ofer ty, na wa run kach okre ślo nych w re gu la mi nie prze tar gu, w ter mi nie do 

30 stycz nia 2013 r. 

3) wnie sie nie wa dium w kwo cie 50.000 zł (słow nie: pięć dzie siąt ty się cy zło tych) na 

ra chu nek ban ko wy or ga ni za to ra prze tar gu pro wa dzo ny w ban ku Ban ku Spół dziel czym

w Gry fi cach nr 72 9376 0001 0000 0316 2001 0004 

4) zło że nie wszyst kich wy ma ga nych za łącz ni ków do ofer ty wraz z ko pią do wo du wpła ty

wa dium. 

Wnio ski o wy da nie wy ce ny i ofer ty moż na skła dać bez poś red nio w sie dzi bie or ga ni za to ra

prze tar gu miesz czą cej się w Gry fi cach przy uli cy Wiej skiej nr 8 w se kre ta ria cie (pok. nr 8) 

Wa run ki prze tar gu okre śla re gu la min prze tar gu pi sem ne go na sprze daż zor ga ni zo wa nej

czę ści przed się bior stwa z dnia 11.10.2012 r. do stęp ny w sie dzi bie or ga ni za to ra prze tar gu

oraz na je go stro nie in ter ne to wej www.gry fic kietbs.com. 
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R E K L A M A

15,4
mld zł

wyniosły obroty akcjami
na GPW w listopadzie
2012 r. wobec 

21,1
mld zł

w listopadzie 2011 

3 I 2011
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5 XII 2012
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