Zarzadzenie Nr 25/10
Starosty Slawienskiego
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
W sprawie ogloszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie
nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Skarbu Panstwa.
Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust 1 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, Nr 104, poz. 708, Nr 229, poz.
1600 i 1601,; 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; z 2010 r. Nr 28, poz.146), § 1, § 3 ust. 1 rozporza^dzenia 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) zarzadzam co nastepuje:
§ 1. Oglaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomosci polozonej
w Slawnie stanowiacej dzialk? ewidencyjna^ oznaczona^ geodezyjnie nr 385/2 polozona^ w obr^bie
ewidencyjnym nr 003 o powierzchni 5,3520 ha, jednostka ewidencyjna 321302_1 Slawno, dla
ktorej prowadzona jest w Sadzie Rejonowym IV Wydzial Ksi^g Wieczystych w Slawnie ksie_ga
wieczysta nr KO1E/00017376/6.
§ 2. Ogloszeniu o pierwszym przetargu na zbycie nieruchomosci okreslonej w § 1 nadaje si§
brzmienie:
Starosta Slawienski oglasza, ze w dniu 22 czerwca 2010 roku o godzinie 10°° w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Slawnie przy ul. Sempolowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokqj
nr 57 odb^dzie si§ pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomosci polozonej
w Slawnie stanowiacej dzialk? ewidencyjna^ oznaczonq. geodezyjnie nr 385/2 polozona^ w obr^bie
ewidencyjnym nr 003 o powierzchni 5,3520 ha, jednostka ewidencyjna 321302_1 Slawno, dla
ktorej prowadzona jest w Sajizie Rejonowym IV Wydzial Ksiaj Wieczystych w Slawnie ksi^ga
wieczysta nr KO1E/00017376/6. Nieruchomosc posiada dostej* do drogi publicznej - droga
krajowa nr 6. W Studium Uwarunkowari i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego dzialka
polozona jest na obszarze przeznaczonym na dzialalnosc gospodarcza^ wielkokubaturowa^
ponadlokalna^ i
innq. dzialalnosc
gospodarczq. (Uchwala Rady Miasta
Slawna
nrXX/142/96z 14.11.1996 r.)
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy wywieszony by! od dnia 29 lipca 2009 roku
do dnia 19 sierpnia 2009 r. Terrain zlozenia wniosku przez osoby, ktorym przyslugiwalo
pierwszenstwo w nabyciu zbywanej nieruchomosci, na podstawie art. 34 ust.l pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 z pozn. zm.),
uplynaj w dniu 09 wrzesnia 2009 r.
Cena wywolawcza Wadium w gotowce Postapienie
-

2.000 000,00 zl (netto)
100 000,00 zl
20 000,00 zl

Warunkiem przyst^pienia do przetargu jest wplacenie wadium, ktore winno bye wniesione
w pieniajdzu PLN w tenninie do dnia 18 czerwca 2010 roku na rachunek depozytowy Starostwa
Powiatowego
w
Slawnie
Baltycki
Bank
Spoldzielczy
w
Darlowie
nr 79 8566 0003 00004141 2000 0007. Przed zawarciem aktu notarialnego, oferent zobowiajzany
jest do wplacenia ceny nabycia. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony nalezny podatek
VAT w wysokosci 22% zgodnie z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug
(Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z pozn. zm.). Cena nieruchomosci platna jest jednorazowo
najpozniej na dwa dni przed sporzadzeniem umowy notarialnej zbycia nieruchomosci (data wplywu

pieni?dzy na konto sprzedaja^cego).
Wplacenie wadium jest rownoznaczne z zapoznaniem si? z Rozporzajizeniem 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. Pozostalym uczestnikom wadium zwraca si? niezwlocznie, nie pozniej niz trzy dni
od dnia rozstrzygni?cia przetargu. Zawarcie umowy sprzedazy nastapi 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 oplaty sajdowe ponosi kupujajcy.
Osoba fizyczna winna przybyc na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wplaty wadium,
a osoba prawna z aktualnym wyciajiem z wlasciwego rejestru i dowodem wplaty wadium.
Zastrzega si? prawo odwolania przetargu z waznych powodow.
Ogloszenie
o
przetargu
zostalo
opublikowane
na
stronie
internetowej
www.bip.powiatsiawno.pl Szczegolowe informacje dotycza^ce zbywanej nieruchomosci mozna
uzyskac w Starostwie Powiatowym w Slawnie przy ul. Sempolowskiej 2a, pokoj 74 lub pod
numerem telefonu (059) 810 64 75.
§ 3. Powoluje si? komisj? przetargowq. w skladzie:
Izabela Bonk
Grazyna Pielecka-Fiszkal
Michal Zebrowski

- przewodniczacy
- czlonek
- 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.

sTA

Dokumentacja fotograflczna
Slawno, dzialka nr 385/2, obr 3
Dojazd od strony centrum

Dojazd od Koszalina

Dokumentacja fotograflczna
Siawno, dzialka nr 385/2, obre> 003
La^czy si§ z torem do ,,Slawodrzewia"

Widok cze_sci toru skr^caj^cej do stacji kolejowej

Wycemana dziatka
posiada zjazd z
glownego nasypu

Dokumentacja fotograficzna
Slawno, dzialka nr 385/2, obreb 003
Teren dzialki nr 385/2 w sajsiedztwie stacji.
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