ZarzajdzenieNr2/10
Starosty Siawienskiego
zdnia 09 lutego 201 Or.
w sprawie ogloszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci
stanowiajcej wlasnosc Skarbu Panstwa
Na podstawie art. 38 ust.l, art. 40 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, ; z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459,; z 2006 r. Nr 64, poz, 456, Nrl04, poz. 708, Nr
229, poz. 1600 i 16001,; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz.
1412, ; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279
i 1281, Nr 206, poz. 1590), § 1, § 3 ust.l rozporzajdzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia
2004r. 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) zarzajdzam co nastejpuje:
§ 1. Ogtaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomosci polozonej
w Malechowie 67A, stanowiajcej lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni ogoiem 49,37 m2
poiozony na parterze. Lokal sklada si? z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, lazienki z we, loggii
o powierzchni uzytkowej 46,15 m2. Do lokalu przynalezy piwnica o powierzchni 3,22 m2.
Z lokalem zwiajzany jest udzial wynoszajcy 1480/10000 cz?sci w prawie wlasnosci dzialki
nr 476/4 na ktorej posadowiony jest budynek oraz w cz?sciach wspolnych tego budynku dzialka o pow. 0,24 ha, jednostka ewidencyjna 321304_2 - Gmina Malechowo, obr?b
geodezyjny Malechowo
§ 2. Ogloszeniu o pierwszym przetargu na zbycie nieruchomosci okreslonej w § 1 nadaje si?
brzmienie:
Starosta Slawienski oglasza, ze w dniu 15 marca 2010 roku o godz. 10°° w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Slawnie przy ul. Sempotowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokqj nr 57 odb?dzie
si? I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomosci polozonej w Malechowie 67A,
stanowiajcej lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni ogoiem 49,37 m2 poiozony na parterze. Lokal
skiada si? z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, lazienki z we, loggii
o powierzchni uzytkowej
46,15 m2. Do lokalu przynalezy piwnica o powierzchni 3,22 m2. Z lokalem zwi^zany jest udzial
wynoszajcy 1480/10000 cz?sci w prawie wlasnosci dzialki nr 476/4 na ktorej posadowiony jest
budynek oraz w cz?sciach wspolnych tego budynku - dzialka o pow. 0,24 ha, jednostka
ewidencyjna 321304_2 - Gmina Malechowo, obr?b geodezyjny Malechowo. Sajd Rejonowy
VI Wydzial Ksi^g Wieczystych w Koszalinie prowadzi ksi?g? wieczysta^nr KOIK/00091203/1
dla gruntu i budynku. Lokal nie posiada swiadectwa charakterystyki energetycznej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Malechowo - dzialka nr
476/4 - teren oznaczony symbolem 14 MW - teren zabudowy mieszkaniowej wysokiej, 15 UA,
UI - teren uslug innych, 17 ZP - teren zielenca.
Cena wywolawcza
66 973,00 zl
wadium w got6wce
3 300,00 zl
postapienie
700,00 zl
Warunkiem przystapienia do przetargu jest wplacenie wadium, ktore winno bye wniesione
w pieniajdzu PLN w terminie do dnia 11 marca 2010 roku na rachunek depozytowy Starostwa
Powiatowego w Slawnie - Battycki Bank Spoldzielczy w Dartowie

nr 79 8566 000300004141 2000 0007. Przed zawarciem aktu notarialnego, oferent zobowiazany
jest do wplacenia ceny nabycia oraz naleznego podatku VAT w przypadku, gdy taki obowiajzek
wynika z przepisow prawnych obowiajzuj^cych w dniu zawarcia umowy sprzedazy.
Wptacenie wadium jest rownoznaczne z zapoznaniem si? z Rozporza^dzeniem Rady Ministrow
z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan
na zbycie nieruchomosci (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.).
Wadium wniesione przez oferenta, ktory przetarg wygral zalicza si? na poczet ceny nabycia
nieruchomosci. Pozostatym uczestnikom wadium zwraca si? niezwlocznie, nie pozniej niz trzy
dni od dnia rozstrzygni?cia przetargu. Zawarcie umowy sprzedazy nastapi w ci^gu 21 dni od
dnia przetargu. W razie uchylenia si? nabywcy od zawarcia umowy sprzedazy, wplacone
wadium przepada na rzecz sprzedaja^cego. Koszty oplat notarialnych, wypisow z aktu i opiaty
sajdowe ponosi kupuja^cy. Osoba fizyczna winna przybyc na przetarg z dowodem osobistym i
dowodem wplaty wadium,
a osoba prawna z aktualnym wyciqgiem z wlasciwego rejestru i
dowodem wplaty wadium.
Zastrzega si? prawo odwolania przetargu z waznych powodow.
Ogtoszenie o przetargu zostalo opublikowane na stronie internetowej- www. bip.powiatslawno.pl
Szczegolowe informacje dotyczajce zbywanej nieruchomosci mozna uzyskac w Starostwie
Powiatowym w Slawnie przy ul. Sempolowskiej 2a, pokqj nr 74 lub pod numerem telefonu
0598106475
§ 3. Powohoje si? komisj? przetargowa^w skladzie:
1. Sebastian Deren
- przewodniczajcy
2. Ewelina Sokolowska
- czlonek
3. Grazyna Pielecka - Fiszkal
- czlonek
§4. Wykonanie zarzajdzenia powierza si? Wydzialowi Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Slawnie
§ 5 . Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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