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RADCA PRAVYNY

Zarzadzenie NrHf?/ll
Starosty Slawienskiego
z dnia M ... maja 2011 r.
W sprawie ogloszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie
nieruchomosci stanowi^cej wlasnosc Skarbu Panstwa.
§1. Starosta Slawienski zgodnie z art. 38 ust. 1 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106,
poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323),
§ 1, § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowafi na zbycie nieruchomosci (Dz .U. Nr 207, poz.
2108; z 2009 r. Nr 55, poz. 450) oglasza, ze w dniu ?3.... czerwca 2011 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Slawnie przy ul. Sempolowskiej 2a, odbedzie si^ drugi
ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa wlasnosci nieruchomosci gruntowych
niezabudowanych stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa, polozonych w
obrebie
0017-Nacmierz, jednostka ewidencyjna 321305_2 - Postomino:
Nr dzialki

HO(RIIIb)

112(RIIIb,RIVa,
RV)
167(RIIIa)
168(RIIIa)

Powierzchnia

1,4200 ha
4,9 100 ha

0,2200 ha
0,2000 ha

Cena wywolawcza Wysokosc
wplaty Ustanowione
postapienie,
zl. netto
wadium w gotowce
nie mniej niz
1 444,00 zl.
28 880,00
290,00 zl.

95 000,00

4 750,00 zl.

950,00 zl.

28 020,00
25 500,00

1 401,00zl.
1 275,00 zl.

280,00 zl.
260,00 zl.

Przetargi odbeda^ si§ w sali konferencyjnej nr 57 Starostwa Powiatowego w Slawnie,
o godzinie: 10-tej, 11-tej, 12-tej, 13-tej - wg kolejnosci podanej wogloszeniu.
Zbywane nieruchomosci podlegaj^ sprzedazy za gotowke. Do wylicytowanych cen sprzedazy,
bedzie doliczony podatek VAT w wysokosci 23%., na podstawie ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarow i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pozn. zm.).
O wysokosci postapienia, w czasie licytacji poszczegolnych nieruchomosci, decyduj^
uczestnicy
przetargu, z tym, ze postapienie nie moze wynosic mniej niz 1% ceny
wywolawczej, z zaokr^gleniem w gore do pelnych dziesi^tek zlotych.
S^d Rejonowy w Slawnie dla dzialek 110, 112, 167 prowadzi ksiege^ wieczyst^
nr KO1E//000101758/9, a dla dzialki nr 168 ksiege wieczysta nr KO1E/0002285/3
Zgodnie ze Studium Uwarunkowan
Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego dzialka
polozona jest na terenie uzytkow rolnych (Uchwaia Rady Gminy Postomino nr XV/123/96
z 05.01.1996 r.) dzialki nr 110, 112 polozone s^ na terenie uzytkow rolnych.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwaia Rady Gminy Postomino
nr XXII/230/ z 30.09.2008 r.) dzialki nr 167 i 168 przeznaczone sa pod tereny zabudowy
zagrodowej istniejace i projektowanej - jako funkcja podstawowa oraz nieuciazliwe urz^dzenia
przetworstwa rolno - spozywczego i produkcji rolniczej, agroturystyka - jako funkcja
dopuszczalna.
Dzialki n r l l O i nr 112 znajduj^ sie w czesci polnocnej wsi Nacmierz, w poblizu drogi
z Nacmierza do Jezierzan. Dojazd droga asfaltowa, w przeszlosci wykorzystywana do dojazdu
na tereny wojskowe. Dzialki znajduja^ si$ na lekkim wzniesieniu.

Dzialki nr 167 i nr 168 znajduj^ si$ w poblizu zabudowan wsi Nacmierz od strony pomocnej.
Jest to obszar do, ktorego mozna dojechac z drogi asfaltowej przebiegajacej przez wies drogami
gminnymi gruntowymi, dzialki znajduj^ si$ na terenie plaskim. Sasiedztwo nieruchomosci
stanowi^ grunty zabudowane, rolne, w poblizu las.
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy wywieszony byl od dnia 22 listopada
2010 roku do dnia 13 grudnia 2010 r. Termin zlozenia wniosku przez osoby, ktorym
przyslugiwalo pierwszenstwo w nabyciu zbywanej nieruchomosci, na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz .U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), uplynal w dniu 2 stycznia 2011 r.
Na zbywane nieruchomosci odbyly si$ poprzednie przetargi w dniu 15 kwietnia 201 Iroku.
Warunkiem przystapienia do przetargu jest wplacenie wadium na rachunek depozytowy
Starostwa Powiatowego w Slawnie - Baltycki Bank Spoldzielczy w Darlowie
nr 79 8566 0003 00004141 2000 0007 ktore winno bye wniesione
w pieniadzu PLN, z takim
)rzedzeniem, aby srodki pieniezne znalazly si$ na rachunku bankowym najpozniej w dniu
czerwca 2011 r.. Na dowodzie wplaty nalezy podac numer dzialki, ktorej wadium
dotyczy. Przed zawarciem aktu notarialnego, oferent zobowiazany jest do wplacenia ceny
nabycia. Cena nieruchomosci platna jest jednorazowo, najpozniej na dwa dni przed
sporzadzeniem umowy notarialnej zbycia nieruchomosci (data wplywu pieniedzy na konto
sprzedajacego).
Wplacenie wadium jest rownoznaczne z zapoznaniem si$ z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan
na zbycie nieruchomosci ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z pozn. zm.) oraz dokumentami
dotyczacymi zbywanej nieruchomosci:
Wadium wniesione przez oferenta, ktory przetarg wygral zalicza si^ na poczet ceny nabycia
nieruchomosci. Pozostalym uczestnikom wadium zwraca si$ niezwlocznie, nie pozniej niz trzy
dni od dnia rozstrzygni^cia przetargu. Zawarcie umowy warunkowej sprzedazy nastapi w ciagu
21 dni od dnia przetargu. Umowa przeniesienia prawa wlasnosci zostanie zawarta po
odstapieniu przez Agencj^ Nieruchomosci Rolnych oraz Urzad Gminy w Postominie od prawa
pierwokupu. W razie uchylenia si$ nabywcy od zawarcia umowy sprzedazy, wplacone wadium
przepada na rzecz sprzedajacego. Koszty oplat notarialnych, wypisow z aktu i oplaty sadowe
ponosi nabywca.. Osoba fizyczna winna przybyc na przetarg z dowodem osobistym, stosownym
pelnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby upowazniajacej (dotyczy
pelnomocnikow) i dowodem wplaty wadium, a osoba prawna i jednostka organizacyjna nie
posiadajaca osobowosci prawnej, a podlegajaca wpisem do rejestru, z aktualnym wyciagiem
z wlasciwego rejestru ( nie pozniejszych anizeli 3 miesi^ce, stosownym pelnomocnictwem,
dowodem wplaty wadium oraz dowodami tozsamosci osob reprezentujacych podmiot.
W przypadku przystapienia do przetargu przez jednego z malzonkow z pisemn^ zgod^
wspolmalzonka, z potwierdzonym notarialnie podpisem, na zakup nieruchomosci do wspolnego
majatku.
Wznowienia punktow granicznych zbywanych nieruchomosci wylonieni w przetargu nabywcy
wykonaj^ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
Zastrzega si§ prawo odwolania przetargu z waznych powodow.
Ogloszenie o przetargu zostalo opublikowane na stronie internetowej www.bip.powiatslawno.pl.
Szczegolowe informacje dotyczace zbywanych nieruchomosci mozna uzyskac w Starostwie
-, p Powiatowym w Slawnie przy ul. Sempolowskiej 2a, pokqj 74 lub pod numerem telefonu
59|810 64 75.
^ ^ § Q. Wykonanie zarz^dzenia powierza si§ Wydzialowi Geodezji, Kartografii, Katastru
-~ J ^Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Slawnie.
~ E -^ 3s Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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