Zarz^dzenie Nr ..„/
Starosty Slawienskiego
z dnia ...^A°..k...201 I r .

W sprawie ogloszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie
nieruchomosci stanowi^cej wlasnosc Skarbu Panstwa.
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. (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 rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108;
z 2009 r. nr 55, poz. 450) oglasza, ze w dniu.^Af.?.^.
2011 r. o godzinie )£?. w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Slawnie przy ul. Sempolowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokoj nr
57 odbedzie sie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomosci
stanowi^cej dziaike ewidencyjn^ oznaczon^ nr 798 (B-RIV) o pow. 0,05 ha, polozona^ w obrebie
geodezyjnym Warszkowo, gmina Slawno, powiat slawienski, wojewodztwo zachodniopomorskie,
dla ktorej prowadzona jest w Sadzie Rejonowym w Slawnie IV Wydzial Ksiaj? Wieczystych ksiega
wieczysta nr KO1E/00019033/4.
Przedmiotowa nieruchomosc jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
w zlym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 80 m2, przeznaczonym do rozbiorki zgodnie
decyzja^ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Slawnie z dnia 18 grudnia 2009 r.
znak PI - 7356-16-11/08/09 oraz budynkami gospodarczymi w przecietnym stanie technicznym
o lacznej powierzchni zabudowy 63 m2. Obiekty pochodza^ sprzed 1939 r. Nieruchomosc polozona
jest w centrum wsi, na luku drogi krajowej nr 6. Obecnie w lokalu mieszkalnym polozonym w
Warszkowie nr 134 zameldowana jest osoba, ktora nie posiada do tego lokalu tytulu prawnego.
Cena wywolawcza netto wynosi
Wadium w gotowce

-

35 700,00 zl
1785,00 zl

O wysokosci postapienia decyduj^ uczestnicy przetargu, z tym, ze postapienie nie moze wynosic
mniej niz 1 % ceny wywolawczej, z zaokr^gleniem w gore do pelnych dziesiaiek zlotych.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Slawno
(Uchwala Rady Gminy Slawno z dnia 26.03.1996 r., DZ. Urz. Woj. Slupskie Nr 14, poz. 52) dzialka
798 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
wprowadzenia uslug nieuci^zliwych.
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy wywieszony byl od dnia 18 kwietnia 2011 r.
do dnia 9 maja 2011 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.), uplynaj: w dniu 29 maja 2011 r.
Warunkiem przystajpienia do przetargu jest wplacenie wadium, ktore winno bye wniesione
w pieni^dzu PLN w terminie do dnia vfAt^.SfitflfQAl roku na rachunek depozytowy Starostwa
Powiatowego
w
Slawnie
Baltycki
Bank
Spoldzielczy
w
Darlowie
nr 25 8566 0003 0000 4141 2000 0009. Na dowodzie wplaty nalezy podac numer dzialki.
Przed zawarciem aktu notarialnego, oferent zobowiazany jest do wplacenia ceny nabycia,
ktora platna jest jednorazowo najpozniej na trzy dni przed sporz^dzeniem umowy notarialnej zbycia
nieruchomosci (data wplywu pieniedzy na konto sprzedaj^cego). Sprzedaz nieruchomosci jest
zwolniona z podatku VAT - art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Wplacenie wadium jest rownoznaczne z zapoznaniem sie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow

.

z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowari
na zbycie nieruchomosci ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z pozn. zm.), dokumentami dotyczacymi
nieruchomosci oraz regulaminem przetargu.
Wyloniony w przetargu Nabywca nieruchomosci:
- we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, uporzadkuje nieruchomosc, w takim zakresie w jakim
uzna za koniecznosc;
- przejmie wraz z gruntem, budynkami i budowlami, obowiazek usuniecia z terenu wszystkich
bezumownych uzytkownikow;
- na wlasny koszt i wlasnym staraniem dokona rozbiorki budynku mieszkalnego.
- bedzie zobowiazany w umowie sprzedazy oswiadczyc, ze jest swiadomy faktu obciazenia
nieruchomosci meldunkiem jednej osoby, bez tytulu prawnego. Samodzielnie i na wlasny koszt
bedzie podejmowal dzialania w celu wymeldowania z pobytu stalego, zameldowanej osoby. Nie
wystapi i nie bedzie wystepowal z zadnymi roszczeniami wobec sprzedajacego z tego tytulu.
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 rozstrzygniecia przetargu. Nabywca nieruchomosci zawiadomiony zostanie o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedazy najpozniej w ci^gu 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu.
Wyznaczony termin nie moze bye krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia. 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 kupujacy.
Wznowienie punktow granicznych zbywanej nieruchomosci wyloniony w przetargu nabywca
wykona we wlasnym zakresie u na wlasny koszt.
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 wpisowi do rejestru, z aktualnym wyciagiem z wlasciwego rejestru ( nie
pozniejszych anizeli 3 miesiace), stosownym pelnomocnictwem, dowodem wplaty wadium oraz
dowodami tozsamosci osob reprezentuj^cych podmiot. W przypadku przystapienia do przetargu
przez jednego z malzonkow z pisemna zgod^ wspolmalzonka, z potwierdzonym notarialnie
podpisem, na zakup nieruchomosci do wspolnego majatku.
Zastrzega sie prawo odwolania przetargu z waznych powodow.
Ogloszenie o przetargu zostalo opublikowane na stronie internetowej www.bip.powiatslawno.pL w
zakladce ,,nieruchomosci -przetargi". Szczegolowe informacje dotyczace zbywanej nieruchomosci
mozna uzyskac w Starostwie Powiatowym w Siawnie przy ul. Sempolowskiej 2a, pokoj 74 lub pod
numerem telefonu (059) 810 64 75.
§ 3. Powoluje si§ komisje^ przetargow^ w skladzie:
1.
2.
2.

Grazyna Pielecka - Fiszkal - przewodniczacy
Monika Sitkiewicz - czlonek
Katarzyna Cukrowska- czlonek

§ 4. Wykonanie zarzadzenia powierza si? Wydzialowi Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Siawnie.
S?
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i ~B £ .s§ 5. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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