INFORMACJA
Na podstawie § 12 Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie
nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Zarzad Powiatu w Slawnie podaje do
publicznej wiadomosci infortnacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego:
Na
dzieh 5 grudnia 2012 roku w Sali konferencyjnej nr 57 Starostwa Powiatowego
w Slawnie przy ul. Sempolowskiej 2a - ogloszony zostal I przetarg ustny nieograniczony - na
sprzedaz prawa wlasnosci nieruchomosci stanowiacych wtasnosc Powiatu Stawieriskiwgo ,
potozonych w jednostce ewidencyjnej 321304_2-Malechowo, obreb
0020-Podgorki,
oznaczonych w ewidencji gruntow i budynkow jako:
Nr dzialki (rodzaj
uzytku)

1.
2.
3.
4.

1 89/57 (Bi,Bz)
1 89/55 (Bi)
1 89/56 (Bi)
1 89/54 (Bi)

5. 189/59

(RIVb.

PsIV,

Godzina Powierzchnia
przetargu
10:00
10:30
11:30

12:00
12:30

2,5 144 ha
0,0022 ha
0,0020 ha
0,0026 ha
3,3769 ha

Cena
wywolawcza
zl.

1 245 000,00
1 300,00
1 200,00
1 500,00
40 000,00

Wysokosc wplaty
wadium w gotowce
124 500,00 zl.
1 30,00 zt.
120,00zi.
1 50,00 zl.
4 000,00 zl.

PsV, Lz)

Sad Rejonowy w Koszalinie VI Wydzial Ksiag Wieczystych dla dzialek nr 189/54, 189/55,
189/56, 189/59 prowadzi ksiege wieczysta KO1K/00048706/1, a dla dzialki nr 189/57
KO IK/00063 864/7.
Dzialki nr 189/54; 189/55; 189/56; 189/57, 189/59 znajduja si? w granicach obszaru
wpisanego do rejestru zabytkow jako park patacowy wraz z aleja kasztanowcow, decyzj^
z dnia 15 lutego 1997 r., pod nr 942.
Ewentualni nabywcy nieruchomosci zobowiazani sa do przedlozenia przed przystapieniem
do przetargu uzgodnionego z Wojewodzkim Konserwatorem Zbytkow Delegatura
w Koszalinie, ul. Zwyciestwa 125. 75-602 Koszalin, programu zagospodarowania terenu
parku oraz zlozenia oswiadczenia o przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pozniejszymi
zmianami).
W dziale III ksi^gi KO1K/000638647/7, prowadzonej dla dz. nr 189/57 wpisane jest
ograniczone prawo rzeczowe zwiazane z inn^ nieruchomoscia, o tresci: odplatna sluzebnosc
gruntowa przejazdu i przechodu, ktora to sluzebnosc bedzie wykonywana w pasie ziemi
o lacznej powierzchni 1371 (tysiac trzysta siedemdziesiat jeden) metrow kwadratowych, na
rzecz kazdoczesnych wlascicieli nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatka
numer 189/53, polozona w Podgorkach.
Warunkiem wzi^cia udzialu w przetargu bylo wniesienie do dnia 3 grudnia 2012 roku
wadium w gotowce.
Wadium na wyzej wymienione dzialki nikt nie wplaci}.

Przetarg zakoriczyl si? wynikiem negatywnym, poniewaz w wyznaczonym terminie nie
wplynela zadna wplata wadium.

Slawno, dnia 12 grudnia 2012 r.

