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STAROSTA SUWIENSK1

Ogloszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierzaw? nieruchomosci stanowia_cej
wlasnosc Skarbu Paristwa, polozonej w gminie Slawno, obre_bie Pomilowo.

Starosta Slawieriski zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.l pkt 1, art. 40 usl. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

(l.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.),

§ 6, § 13 Rozporza^dzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargow oraz rokowari na zbycie nieruchomosci (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
Zarzajdzenia Nr 517/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrazenia
zgody na zawarcie umowy dzierzawy nieruchomosci, Zarzajdzenia Nr 39/16 Starosty Stewiehskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci stanowia_cej wlasnosc Skarbu
Paristwa, przeznaczonej do oddania w dzierzaw? w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz
Zarzadzenia Nr 40/16 Starosty Slawieriskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny
wywoiawczej stawki czynszu dzierzawnego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierzawy
nieruchomosci stanowiaeych wlasnosc Skarbu Paristwa, oglasza;
I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawy:
nieruchomosci gruntowej b?da_cej w zasobie Skarbu Paristwa, polozona^ w jednostce ewidencyjnej Slawno G [321306_2], obr^bie Pomilowo [0010], oznaczonej jako dzialki ewidencyjne: nr 254 o powierzchni
0,6685 ha, nr 255 o powierzchni 1,3763 ha, nr 256 o powierzchni 4,8444 ha, dla ktorej w Sa^dzie
Rejonowym w Slawnie IV Wydziale Ksiajj Wieczystych prowadzona jest ksie_ga wieczysta o nr
KO1E/00018597/8 z w celu prowadzenia wolnego wypasu krow.
Cena wywoiawcza rocznego czynszu dzierzawnego wynosi 1.600,00 i\.
Do ceny osia^gni^tej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci 23 %.

Wadium 160,00 zl.
Opis nieruchomosci:
Sa^d Rejonowy w Slawnie IV Wydzial Ksiaj* Wieczystych dla dzialek o numerach: 254, 255 i 256 prowadzi
ksie_ge_ wieczystq_KOlE/00018597/8.
Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Slawno uchwalonego
Uchwalq. Nr XIII/83/96 z dnia 26 marca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Slawno i wybranych miejscowosci: Warszkowo, Kwasowo, Pomilowo, Bobrowiczki,
L^towo, Slawsko, Wrzesnica (Dz. Urz. Woj. Slupskiego Nr 14, poz.52 z dnia 22.04.1996 r.), dzialka nr 254,
cze_sciowo dzialka nr 256 obr?b Pomilowo stanowi teren lajt i pastwisk, oznaczony symbolem ,,RZ".
Dziatka nr 255 i cze_sciowo dzialka nr 256 obr^b Pomilowo jest poza granica, obszaru opracowania planu.
Zobowiajzania - brak
Obcia^zenia - brak
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do oddania w dzierzawe, wywieszony byt od dnia 31 sierpnia 2016 r.
do dnia 21 wrzesnia 2016 r.

Przetarg odb^dzie si£ w siedzibie Starostwa Powiatowego w SJawnie przy ul. Sempolowskiej 2a,
15"
/f)00
Sala konferencyjna, pokoj or 57, w dniu
listopada 2016 roku o godz. .i-.T.
Warunki przetargu:
1. W przetargu moga^ brae udziat osoby fizyczne i prawne, ktore wniosa. wadium, w pienia_dzu
PLN w nieprzekraczalnym tenninie do dnia^.... listopada 2016 roku.
Wadium w wysokosci 160,00 nalezy wptacic na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Slawnie,
ul. Sempolowskiej 2a, 76-100 Slawno - Baitycki Bank Spoldzielczy w Darlowie nr 79 8566 0003 00004141
2000 0007.
Za termin wplaty wadium uwaza si? wplyw srodkow fmansowych na ww rachunek bankowy.
Przy wpiacie wadium, na dowodzie wplaty, w polu ,,tytul wplaty" nalezy wpisac odpowiednio:
-,,\vadium dzierzawa dzialek: 254, 255 i 256 obr. Pomilowo gm. Stawno".
2. Przed przystaj>ieniem 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 zastrzezeri,
d) w przypadku przystapienia do przetargu przez jednego z malzonkow, konieczne jest przedlozenie komisji
przetargowej pisemnej zgody wspotmatzonka z notarialnym poswiadczeniem podpisu, o wyrazenie zgody
na nabycie nieruchomosci ze srodkow pochodza_cych z maja^tku wspolnego lub przedstawienie przez osob?
przyst?puja^ca_ do przetargu oryginahi dokumentu swiadcz%cego o istnieniu rozdzielnosci maja^tkowej
pomi^dzy malzonkami,
e)

w

przypadku przystapienia

do

przetargu

osoby prawnej, osoba

lub

osoby

upowaznione

do reprezentowania osoby prawnej, powinny przedlozyc oryginal z Krajowego Rejestru Sa^dowego
nie starszy niz 2 tygodnie oraz zgod? statutowych organow na zakup nieruchomosci,
f) w przypadku nabycia nieruchomosci na potrzeby prowadzonej dzialalnosci gospodarczej osoba fizyczna
powinna posiadac wypis z ewidencji dzialalnosci gospodarczej nie starszy niz 2 tygodnie.
g) cudzoziemcow wiajza^przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomosci przez
cudzoziemcow (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1061).
3. Przetarg jest wazny bez wzgl^du na liczbe; uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferowal co najmniej jedno postapienie powyzej ceny wywolawczej.
4. O wysokosci postapienia decyduja^ uczestnicy przetargu, z tym ze postapienie nie moze wynosic mniej
niz 1% ceny wywolawczej, z zaokr^gleniem w gor^ do pelnych dziesia_tek zlotych.
5. Osoby biorq.ce udzial w przetargu powinny zapoznac si? z przedmiotem przetargu.
6. Wniesione wadium podlega:
1) zaliczeniu na poczet czynszu dzierzawnego w przypadku uczestnika, ktory wygral przetarg,
2) przepadkowi, w razie uchylenia sie, uczestnika, ktory przetarg wygral, od zwarcia umowy sprzedazy
w tenninie okreslonym przez organizatora przetargu,
3) zwrotowi - uczestnikom, ktorzy przetargu nie wygrali, niezwlocznie, nie pozniej
od dnia rozstrzygni?cia przetargu.

niz trzy dni

Dodatkowe informacje:
1. Potencjalny dzierzawca zobowiajzany b?dzie do ponoszenia oprocz czynszu dzierzawnego wszelkich
obci^zeri publiczno-prawnych zwiazanych z przedmiotem dzierzawy.
2. Termin zawarcia umowy dzierzawy nastapi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygni^cia przetargu.
3. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z pozn. zm.) oraz Rozporza^dzenia Rady
Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowari
na zbycie niemchomosci (t.j . Dz. U. z 20 1 4 r. poz. 1 490).
4. Na czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu moze ztozyc skarg?
do Wojewody Zachodniopomorskiego za posrednictwem Starosty Slawiehskiego w terminie 7 dni od dnia
ogJoszenia wyniku przetargu.
5. Starosta Slawienski zastrzega sobie prawo odwoiania przetargu. Informacja oraz przyczyna odwohmia
przetargu zostanie podana do publicznej wiadomosci.

Powyzsze ogloszenie b^dzie zamieszczone pod adresem

internetowym - www.bip.powiatslawno.pl

w zakladce ,,Informacje, Nieruchomosci - przetargi".
Szczegolowe informacje na temat przetargu mozna uzyskac w Referacie Gospodarki Nieruchomosciami
w Starostwie Powiatowym w Slawnie przy ul. Sempolowskiej 2a (pok. nr 74), tel. (0-59) 810 64 75
Iub8106474.

Slawno, dnia ..^.. pazdziernika 2016 r.

