Starosfwo Powiatowe

w Sfawnie
ul. S. Sempotowskiej 2a
76-100 Slawno
GN.6840.2.2018.XV1

Ogloszenie o I przetargu na sprzedaz nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Slawienskiego
polozonej w miejscowosci Podgorki. povviat siawienski. wojewodztwo zachodniopomorskie.
Zarzad Powiatu w Slawnie 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 2018 r. poz. 121 ze zm.).
§ 6, § 13 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci fl.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
1490) i wykazem nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy (ogtoszonym do publicznej
wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeii w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Slawnie w dniach od 24 sierpnia do 14 wrzesnia 2017 roku i poprzez umieszczenie
w ..Obserwatorze Lokalnym" oraz biuletynie informacji publicznej oglasza:
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa wlasnosci nieruchomosci stanowiacej
wlasnosc Powiatu Slawieriskiego, polozonej w jednostce ewidencyjnej Malechowo-G, obi^b
0020-Podgorki, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow jako:
Lp

Nr dzialki (rodzaj uzytku)

1.

189/61 (Bi. Bz)

Powierzchnia
(ha)
2. 2962 ha

Cena wyvvolawcza
nieruchomosci brutto
zl.
] 54 950,00

Wysokosc vvplaty
\vadium w
eotowce \ zl.
15500.00

Opis nieruchomosci:
Sad Rejonowy w Koszalinie VI Wydzia! Ksiag Wieczystych dla dzialki nr 189/61. prowadzi ksiege
wieczysta KO i K/00048706/1.
W planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Rade Gminy Malechowo Uchwaljj
Nr X1X/112/96 z dnia 30.12.1996 r. ogloszona_ w Dz. Urz. Wojewodztwa Koszalinskiego Nr 5. poz.
22 z dnia 21.02.1997 r. - dz. nr 189/61 stanowi teren urzadzeii produkcji rolnej - adaptacja
20.11 RPO. 20.12.RPO. czesciowo teren zieleni parkowej 16ZP.
Dzialka nr 189/61 zabudowana jest budynkami gospodarczymi: obora. chlewnia (stajnia). magazyn
nawozow. jalownik. Budynki gospodarcze: chlewni (stajnia). magazynu nawozow. jalownika
vv
zlym
stanie technicznym. Przedmiotowych budynkow nie u\\zgledniono w wycenie.
Nieruchomosc zlokalizowana jest w granicach wsi przy drodze do Ostrowca. Od strony drogi
ogrodzona ptotem z elementow betonowych. Poludniowa granica zlewa sie z dzialka nr 189/57.
nieogrodzona.
Nieruchomosc oznaczona jako dzialka 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, clecyzja. z dnia 15 lutego
1997 r., Zachodniopomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Szczecinie decyzjq 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, /e
sprzedaz w/w nieruchomosci powinna bye uwarunkowana wymogami wynikajqcymi z ochrony
konserwatorskiej, a nabywca powinien zostac poinformowany o obowi^zkach \vynikajijcych
z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017,
poz. 2187 zezm.)oraz w umowie sprzedazy nalezy natozyc na niego obowiqzki wynikajijce
z art. 26 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy.
Zobowiazania - brak.
Obciazenia - brak.
Termin zlozenia wniosku przez osoby. ktorym przys-lugiwalo pierwszenstwo vv 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 2018 r. poz. 121 ze zm.). uplynal w dniu
05 pazdziernika 2017 r.
Przetarg odbedzie sie^ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Slawnie przy ul. Sempolowskiej
2a, Sala kouferencyjna, pokoj nr 57, w dniu 23 kwietnia 2018 r. roku o godz. 10°°.

Warunkiem przystapienia do przetargu jest:
!. \\placenie wadium w \\ysokos'ci podanej powyzej. ktore winno bye wniesione \u
PLN w terminie do dnia 19 lovietnia 2018 roku. Wadium nalezy \\placic na konto depozytowe
Starostwa Powiatowego w Slawnie. u l . Sempolowskiej 2a, 76-100 Siawno - Baltycki Bank
Spoldzielczy w Dariowie nr 798566 00030000414120000007.
Za term in wplaty wadium uvvaza sie wptyw srodkow llnansowych na ww rachunek bankovvy. Przv
\\placie wadium. na dowodzie wplaty, w polu ,.tytul wpiaty" nalezy wpisac odpowiednio: ..wadium
dz. 189/61 obr. Podgorki.
2. Przed przysiapieniem do przetargu kazdy z jego uczestnikou winien przediozyc komisji
przetargovvej:
a) dowod tozsamosci.
b) dowod wniesienia wadium.
c) oswiadczenie. ze zapoznal sie z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzezen oraz
z obowiazkami wynikajacymi z ustavvy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami ft.j. Dz. U. z 2017 poz. 2187 ze zm.).wraz z podaniem numeru konta. na ktore zostanie
zwrocone wadium w przypadku niewygrania przetargu.
d) na nabywe^ d/. nr 189/61 \ umowie sprzedazy sporzqdzonej \ formic aktu notarialnego., na
podstawie art. 26 ust. 1 >vAv ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami zostanie
nalozony obowiijzek: opracowania w terminie 1 roku od dnia podpisania umovvv sprzedazy :
inwentaryzacji dendrologicznej wraz z programem prac pielegnacyjnych dla drzewostanu na
tcrcnic zabytkowego parku, programu zagospodarowania zabytkowcgo parku wraz
/, programem uzytkowym oraz przeprovvadzenia zabiegow pielegnacyjnych dla drzewostanu
na terenie zabytkowego parku zgodnie / wAv programem prac piei^gnacyjnych, uzgodnionym
uprzednio z \voje\vodzkim konserwatorem zabytkow, w terminie 2 lat od dnia podpisania
umowy sprzedazy.
e) w przypadku przystapienia do przetargu przez jednego z mafeonkow, konieczne jest przedlozenie
komisji przetargowej pisemnej zgod}' wspolmalzonka z notarialnym poswiadczeniem podpisu.
o wyrazenie zgody na nabycie nieruchomosci ze srodkow pochodzacych z majalku wspolnego l u b
przedstawienie przez osob? przystepujactj do przetargu oryginalu dokumentu swiadczacego
o istnieniu rozdzielnosci maj^tkowej poiniedz) malzonkami,
i") v\u przystapienia do przetargu osoby prawnej. osoba lub osoby upovvaznione do
reprezentowania osoby prawnej, powinny przediozyc oryginal z Krajowego Rejestru Sadouego nie
siarszy niz 2 tygodnie oraz zgode statutowych organovv na zakup nieruchomosci.
g) w przypadku nabycia nieruchomosci na potrzeby prowadzonej dziatalnosci gospodarczej osoba
fizyczna powinna posiadac wypis z ewidencji dzialalnosci gospodarczej nie starszy niz 2 ly god nie.
h) cudzoziemcovv wiaz^ przepisy ustavvy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomosci przez
cudzoziemcow (t.j. Dz. U. z 2017r.. poz.2278).
3. Przetarg jest wazny bez vvzgl^du na Hczb? uczestnikow przetargu. jezeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postapienie powyzej ceny wywolavvczej.
4. 0 wysokos'ci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym ze postapienie nie moze wynosic
mniej niz 1 % ceny wywolawczej. z zaokragleniem w gore do pe-lnych dziesiatek zlotych.
5. Osoby biorace udziat w przetargu powinn)' zapoznac si? z przedmiotem przetargu.
6. Wniesione wadium podlega:
a) zaliczeniu na poczel ceny nabycia w przypadku uczestnika. klory vvygral przetarg.
b) przepadkowi. w razie uchylenia sie uczestnika. ktory przetarg wygrai. od zwarcia umowy
sprzedazy
w terminie okres'ionym przez organizatora przetargu.
c) zwrotowi - uczestnikom. ktorzy przetargu nie wygrali. niezwlocznie. nie pozniej niz trz\ dni
od rozstrzygniecia przetargu.
Dodatko\ve informacje:
I.Sprzedaz nastepuje za cene osi^gnieta w przetargu; sprzedaz nieruchomosci zwolniona jest
z podatku VAT na podstawie an. 43 ust. I pkt 9 i 10 ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od
towarow i using (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.). cena ta. w formic pienieznej (pieniadze
PLN). jest platna nie pozniej niz 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.
2.Wplaty ceny za nieruchomosc nalezy dokonac na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego
u Slawnie: Baltycki Bank Spo-tdzielczy \\ Darlowie n r : 63 8566 0003 0000 4141 2000 0004.

3. Nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniejacym. Zbywca nie ponosi
odpowiedzialnosci za vvady 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 rozstrzygniecia przetargu.
6. W razie uchylenia sie nabywcy od zawarcia aktu notarialnego tj. niestawienia sie w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wp-Jaty ceny do dnia podanego w zawiadomieniu
Zarzad Powiatu w Siawnie moze odstapic od podpisania umowy. a wplacone wad i urn nie podlcga
zwrotowi,
7. Wznowienia punktow granicznych zbyvvanych nieruchomosci wytoniony w przetargu nabywca
wykonuje we wtasnym zakresie i na wlasny koszt.
S.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.). oraz Rozporzadzenia
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).
9. Wpiacenie wadiurn jest rownoznaczne z zapoznaniem sie z Rozporzadzeniem 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 dotyczacymi
nieruchomosci.
10. Na czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu moze zlozyc skarge
do Wojewody Zachodniopomorskiego za posrednictwem Starosty Stawiehskiego w terminie 7 dni
od dnia ogloszenia wyniku przetargu.
1 1 . Zarzad Powiatu w Slawnie zastrzega sobie prawo odwolania przetargu. Informacja oraz
przyczyna odwolania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomosci.
Powyzsze ogtoszenle bedzie zamieszczone pod adresem internetowym - www. bip.powiatslawno.pl
..Nieruchomosci - przetargi" oraz www.powiaislawno.pl
Szczegolowe inforrnacje na temat przetargu mozna uzyskac w Starostwie Powiatowym w Slawnie
przy ul. Sempoiowskiej 2a. pokoj nr 74 lub pod numerem telefonu 59 810 64 75 lub 59 810 64 74.
Ogledzin nieruchomosci mozna dokonac po uprzednim skontaktowaniu sie z Wydziaicm
Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Slawnie. telefon numer 59 8 i 0 64 40.

