STARUSTWO POWIATOWt
WSLAWNIE.76-1W

GN.6840.3.2016.XVI
Ogtoszenie o III przetargu na sprzedaz nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu SJawieriskiego
polozonej w miejscowosci Podgorki, powiat sfawieriski, wojewodztwo zachodniopotnorskie.
Zarz^d Powiatu w Siawnie zgodnie z art. 37 ust. 1. art. 38, art. 40 ust.l pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.),
§ 6, § 13 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycle nieruchomosci (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
1490) i wykazem nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy (ogioszonym do publicznej
wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Slawnie w dniach od 27 marca do 17 kwietnia 2015 roku i poprze/ umieszczenie w
..Obserwatorze Lokalnym" oraz biuletynie informacji publicznej oglasza:
III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa wlasnosci nieruchomosci stanowiacej
wlasnosc Powiatu Stawienskiego, polozonej w jednostce ewidencyjnej 321304_2-Malechowo,
obr^b 0020-Podgorki, o/nuczonej w ewidencji gruntow i budynkow jako:
Lp

Nr dzialki (rodzaj uzytku)

Powierzchnia
(ha)

I.

189/61 (Bi, Bz)

2, 2962 ha

Cena wywolawcza
nieruchomosci brutto
zl.
108330,00 wtym:
grunt: 35 245,00
budynki: 73 085,00

Wysokosc
wptaty
wadium w
gotowce
1 1 000,00 zl.

Data poprzednich przetargow: 26 czerwca 2015 r., 22 pazdziernika 2015 r.
Opis nieruchomosci:
S^d Rejonowy w Koszalinie VI Wydzial Ksi^g Wieczystych dla dzialki nr 189/61, prowadzi ksieg?
wieczyst^ K01K/00048706/1.
W planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Rad$ Gminy Malechowo Uchwai^
Nr XIX/112/96 z dnia 30.12.1996 r. ogfoszon^ w Dz. Urz. Wojewodztwa Koszaliriskiego Nr 5. poz.
22 z dnia 21.02.1997 r, - dz. nr 189/61 stanowi teren urz^dzen produkcji rolnej - adaptacja
12 RPO, czesciowo teren zieleni parkowej 16ZP.
Dzialka nr 189/61 zabudowana jest budynkami gospodarczymi. Znajduje si^ w granicach wsi przy
drodze do Ostrowca. Od strony drogi ogrodzona plotem z elementow betonowych. Poludniowa
granica zlewa si$ z dzialk^ nr 189/57, nieogrodzona.
Nieruchomosc oznaczona jako dzialki nr 189/61 obr. Podgorki, gm. Malechowo, w czesci
polozona jest w granicach zabytkowego parku w m. Podgorki, wpisanego do rejestru
zabytkow jako park palacowy wraz z aleja^ kasztanowcow, pod nr 942, decyzjq z dnia 15 lutego
1997 r., Zachodniopomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Szczecinie decyzja^ nr
82.2013.K z dnia 12 lutego 2013 r. pozwolil na sprzedaz nieruchomosci oznaczonych jako
dzialki nr : 189/54; 189/55; 189/56; 189/57; 189/61 obr. Podgorki. Informuj^c jednoczesnie, ze
sprzedaz w/w nieruchomosci powinna bye uwarunkowana wymogami wynikaj^cymi z ochrony
konserwatorskiej, a nabywca powinien zostac poinformowany o obowi^zkach wynikaj^cych
z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014,
poz.
1446 z pozn. zm.) oraz w umowie sprzedazy nalezy nalozyc na niego obowiazki
wynikaj^ce
z art. 26 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy.
Zobowiazania - brak.
Obcia^enia-brak,
Termin 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), uptynaj w dniu
Smaja 2015 r.

Przetarg odb^dzie si$ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Slawnie przy ul. Sempolowskiej
2a, Sala konferencyjna, pokoj nr57, w dniu 18 kwietnia 2016 roku o godz. 13°°.
Warunkiem przyst^pienia do przetargu jest:
1. wplacenie wadlurn w wysokosci podanej powyzej, ktore winno bye wniesione w pieni^dzu
PLN w terminie do dnia 14 kwietnia 2016 roku. Wadium nalezy wplacic na konto depozytowe
Starostwa Powiatowego w Slawnie, ul. Sempolowskiej 2a, 76-100 SJawno - Baftycki Bank
SpoldzielczywDarlowie nr 798566 00030000414120000007.
Za termin wplaty wadium uwaza si? wplyw srodkow finansowych na ww rachunek bankowy. Przy
wptacie wadium, na dowodzie wplaty, w polu ,,tytui wplaty" nalezy wpisac odpowiednio: „ wadium
dz. 189/61 obr. Podgorki.
2. Przed przystapieniem do przetargu kazdy z jego uczestnikow winien przedlozyc komisji
przetargowej:
a) dowod tozsamosci,
b) dowod wniesienia wadium.
c) oswiadczenie, ze zapoznal si? z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzezen oraz
z obowiazkami wynikaj^cymi z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (i.]. Dz. U. z 2014 poz. 1446 ze zm.).wraz z podaniem numeru konta, na ktore zostanie
zwrocone wadium w przypadku niewygrania przetargu,
d) na nabywce^ dz. nr 189/61 w umowie sprzedazy sporz^dzonej w formic aktu notarialnego, na
podstawie art. 26 ust. 1 wAv ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami zostanie
natozony obowiajzek: opracowania w terminie 1 roku od dnia podpisania umowy sprzedazy :
inwentaryzacji dendrologicznej wraz z programem prac piel^gnacyjnych dla drzewostanu na
terenie zabytkowego parku, programu zagospodarowania zabytkowego parku wraz
z programem uzytkowym oraz przeprowadzenia zabiegow piel^gnacyjnych dla drzewostanu
na terenie zabytkowego parku zgodnie z w/w programem prac piel^gnacyjnych, uzgodnionym
uprzednio z wojewodzkim konserwatorem zabytkdw, w terminie 2 lat od dnia podpisania
umowy sprzedazy.
e) w przypadku przystapienia do przetargu przez jednego z malzonkow, konieczne jest przedtozenie
komisji przetargowej pisemnej zgody wspolmalzonka z notarialnym poswiadczeniem podpisu,
o wyrazenie zgody na nabycie nieruchomosci ze srodkow pochodzacych z majqtku wspolnego lub
przedstawienie przez osob? przystepuj^c^ do przetargu oryginaiu dokumentu swiadcz^cego
o istnieniu rozdzielnosci maj^tkowej pomiedzy malzonkami,
f) w przypadku przystapienia do przetargu osoby prawnej, osoba lub osoby upowaznione do
reprezentowania osoby prawnej. powinny przedlozyc oryginal z Krajowego Rejestru S^dowego nie
starszy niz 2 tygodnie oraz zgod^ statutowych organow na zakup nieruchomosci,
g) w przypadku nabycia nieruchomosci na potrzeby prowadzonej dzialalnosci gospodarczej osoba
fizyczna powinna posiadac wypis z ewidencji dzialalnosci gospodarczej nie starszy niz 2 tygodnie.
h) cudzoziemcow wiqzq przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomosci przez
cudzoziemcow (tekst jednolity Dz. U.2014.1380).
3. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczb? uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferowai co najmniej jedno postajMenie powyzej ceny wywolawczej.
4. O wysokosci postqpienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym ze postapienie nie moze wynosic
mniej niz 1% ceny wywolawczej. z zaokr^gleniem w gor? do pelnych dziesiqtek zlotych.
5. Osoby bior^ce udzial w przetargu powinny zapoznac si? z przedmiotem przetargu.
6. Wniesione wadium podlega:
a) zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku uczestnika, ktory wygral przetarg,
b) przepadkowi, w razie uchylenia si? uczestnika, ktory przetarg wygral, od zwarcia umowy
sprzedazy
w terminie okreslonym przez organizatora przetargu,
c) zwrotowi - uczestnikom, ktorzy przetargu nie wygrali, niezwlocznie, nie pozniej niz trzy dni
od rozstrzygni?cia przetargu.
Dodatkowe informacje:
l.Sprzedaz nast?puje za cen? osiagni?t^ w przetargu: sprzedaz nieruchomosci zwolniona jest
z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ushig (j.t Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 535 z pozn. zm.), cena ta, w formie pienieznej
(pieniqdze PLN), jest platna nie pozniej niz 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

2.WpJaty ceny za nieruchomosc nalezy dokonac na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego
w Slawnie: BaJtycki Bank Spoidzielczy w Darlowie nr : 63 8566 0003 0000 4141 2000 0004.
3. Nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniej^cym. Zbywca nie ponosi
odpowiedziamosci za wady ukryte przedmiotu przetargu.
4. Nabywca ponosi wszelkie koszty (oplaty notarialne, wypisow z aktu i oplaty sadowe) zwiazane
z nabyciem.
5.Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastapi w terminie 21 dni od
dnia rozstrzygnie_cia przetargu.
6. W razie uchylenia si? nabywcy od zawarcia aktu notarialnego tj. niestawienia si? w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wplaty ceny do dnia podanego w zawiadomieniu
Zarzad Powiatu w SJawnie moze odstapic od podpisania umowy, a wptacone wadium nie podlega
zwrotowi.
7. Wznowienia punktow granicznych zbywanych nieruchomosci wytoniony w przetargu nabywca
wykonuje we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.
S.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnle z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (t j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), oraz Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow
oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
9. Wptacenie wadium jest rownoznaczne z zapoznaniem si? z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow
z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan
na zbycie nieruchomosci (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).oraz dokumentami dotycz^cymi
nieruchomosci.
10. Na czynnosci zwiqzane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu moze zlozyc skarg?
do Wojewody Zachodniopomorskiego za posrednictwem Starosty Stawienskiego w terminie 7 dni
od dnia ogtoszenia wyniku przetargu.
11. Zarzad Powiatu w Slawnie zastrzega sobie prawo odwotania przetargu. Inforniacja oraz
przyczyna odwolania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomosci.
Powyzsze ogloszenie b?dzie zamieszczone pod adresem internetowym - www. bip.powiatslawno.pl
,,Nieruchomosci - przetargi" oraz www.powiatslawno.pl
Szczegolowe informacje na temat przetargu mozna uzyskac w Starostwie Powiatowym w Stawnie
przy ul. Sempolowskiej 2a. pokoj nr 74 lub pod numerem telefonu 59 810 64 75 lub 59 810 64 74.
Ogl^dzin nieruchomosci mozna dokonac po uprzednim skontaktowaniu si? z Wydziatem
Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Slawnie. telefon numer 59 810 64 40.

