Starostwo Powiatowe

w Sfownie
ul. S. Sempotowskiej 2a
GN.6840.3.2018.XVI

76-100 Siawno

Ogloszenie o I przetargu ustnym ograniczonyrn na zbycie prawa nieruchomosci stanowiacej wlasnosc
Povviatu Siawieiiskiego polozonej w miejscowosci Podgorki, povviat slawienski. wojewodztwo
zachodniopomorskie.

Zarzad Povviatu w Slawnie zgodnie z art. 37 List. 1, an. 38, ait. 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
rokowaii na zbycie nieruchomosci (t.j. Dz. U. z2014 r.. poz. 1490) i wykazem nieruchomosci przeznaczonych
do sprzedazy (ogioszonym do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeh w siedzibie
Starostvva Powiatovvego w Slawnie w dniach od 24 sierpnia 2017 r. do dnia 14 wrzesnia 2017 r. oraz poprzez
umieszczenie w ..Obserwatorze Lokalnym" oraz biuletynie informacji publicznej oglasza:
I publiczny przetarg ustny ograniczony na zbycie prawa wlasnosci nieruchomosci
stano\vi;}cej
wlasnosc Powiatu Slawieriskiego, polozonej
w jednoslce ewidencyjnej Malecho\vo-G,
obr^b
0020-Podgorki, oznaczonej \ ewidencji gruntow i budynkow jako:
Nr didalki
(rod/aj u/ylku)

Przcznaczcnic
nieruchomosci \c

Powierzchnia
Nr K\

3,3769 ha
czesc dzialki znajduje
sie na terenie nie KO1K/00048706/1
objetym planem i
czesciovvo na terenie
oznaczonym
jako
teren zieleni parkowej
adaptaqa
Do wylicytovvanej ceny zostanie doliczony podatek VAT
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
poz. 1221 ze zm.).
189/59
( R I V b , PsIV,
PsV. Lzr-RlVb)

Cena \vy\vola\a
zl.

62 200.00 ( vv tym czesc rolna
dzialki o pow. 2,7273 ha 54 585,00 z\., wartosc gruntu pod
parkiem o pow. 0,6496 ha 4176,00 zl., wartosc drzewostanu
3456,0021.

Wysokosc
\vpialy uadkim
\e \.

6 300.00

zgodnie z obowiazujacymi w d n i u przelargu
od towarow i using (t.j. Dz. U. z 2017 r..

Cena za czesc nieruchomosci vvpisanej do rejestru zabytkow - zabytkovvy park (grunt -i- zadrzewienie)
uzyskana vv vvyniku przetargu zostanie obnizona o 50 % - (proporcjonalnie do udzialu wartosc i
zabytkowego parku - grunt + zadrzewienie, w cenie nieruchomosci uzyskanej w vvyniku przetargu). zgodnie
zart. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.
Nieruchomosc oznaczona jako dzialka nr 189/59 obr. Podgorki, gm. Malechowo vv czesci polozona jest
w granicach zabytkowego parku w m. Podgorki, wpisanego do rejestru zabytkow jako park palacowy wraz
z aleja kasztanowcow, pod nr 942, decyzja z dnia 15 lutego 1997 r.
Zobow-lcjzania - brak.
Obciazenia - brak
Term in zlozenia wniosku przez osoby, ktorym przyslugiwalo piervvszehstwo vv nabyciu zbywanej
nieruchomosci. na podstavvie art. 34 ust.l pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j.Dz. U. z 20 i 8 r.. poz. 121 ze zm.). uplyna! w dniu 5 pazdziernika 2017 r.
Przetarg odb^dzie sie^ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Slawnie przy ul. Sempolowskiej 2a, Sala
konferencyjna, pokoj nr 57, w d n i u 23 kwietnia 2018 roku o godz. 11°".
Nabyvvca nieruchomosci dokonuje jej zakupu wedlug stanu. w jakim si? ona znajduje.
W przetargu moga vvziac udzial osoby fizyczne. ktore stj rolnikami indywidualnymi vv rozumieniu
art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztaltowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2017 r.. poz. 2196 ze
zm.). ktore spelniaja lacznie nastepujace warunki: s^ wlascicielami. uzytkownikami wieczystymi.
samoistnymi posiadaczami lub dzierzaw ; cami nieruchomosci rolnych. ktorych laczna powierzchnia uzytkou
rolnych - z uwzglednieniem powierzchni uzytkow rolnych wchodzacych w sklad nieruchomosci bedacej
przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha, posiadaja kwalifikacje rolnicze okreslone w art. 6 ust.
2 pkt 2 ustawy o ksztaltowaniu ustroju rolnego oraz rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujace dzialalnosc
rolnicza. co najmniej od 5 lat zamieszkuja w gminie. na obszarze ktorej jest polozona jedna z nieruchomosci
rolnych wchodzacych w sklad prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadza przez ten
okres osobiscie to gospodarstwo (pracuja vv tym gospodarstwie oraz podejmuja wszelkie decyzje dotyczqce
prowadzenia dzialalnosci rolniczej w tym gospodarstwie). maja miejsce zamieszkania w gminie, w ktorej
poiozona jest nieruchomosc wystavviana do przetargu lub w; gminie graniczacej z ta. gmina.

Rolnik indywidualny spelniajacy wAv vvarunki oraz zainteresowany udzialem w przelargu. powinien do dnia
19 kwietnia 2018 r. zlozyc nastepujace dokumenly:
1) oswiadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 usi. 1 w zwiazku z art. 6 usl.
2 pkt i ustawy o ksztahowaniu ustroju rolnego) oraz o lacznej povvierzchni uzytkovv rolnych vv danej gniinie
wchodzacych \ sklad gospodarstwa rodzinnego (art. 7 List. 5 pkl 2 w zwiazku z art. 5 usl. 1 ustawy
o ksztaitowaniu ustroju rolnego). poswiadczone przez wqjta (burmistrza, prezydenta miasta), kazdej z gmin.
na terenie ktorej polozone s^ nieruchomosci wchodzace w sklad gospodarstwa.
2) vv przypadku, gdy roinik posiada gospodarslwo rodzinne. polozone na terenie vviecej niz jednej gminy
- oswiadczenie o lacznej povvierzchni uzytkow rolnych stanowiacych wlasnosc, uzytkowanie wieczyste.
bedacych w samoistnym posiadaniu, dzierzawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 List. 5 pkt 1 ustawy
o ksztaitowaniu ustroju rolnego).
3) oswiadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych - wraz z dowodem potwierdzajacym kwalifikacje
rolnicze w zakresie wyksztalcenia rolniczego (potwierdzonq za zgodnosc z oryginalem kopia. dokumenui
okreslonego w § 6 Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie
kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujace dzialalnosc rolnicz<j (Dz. U. z 2012 r. poz. 109).
Dowodem potwierdzajacym posiadanie kwalifikacji rolniczych moga bye rowniez odpowiednie dokumenty
wydane przez wlasciwe organy lub instytucje pahstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
4} Dowod potwierdzajacy zamieszkanie co najmniej od 5 lal. tj. zaswiadczenie o zarneldowaniu na
pobyt staly vv rozuinieniu przepisow o ewidencji ludnosci.
VVyzej wymienione wzory dokumentou, mozna pobrac w pokoju n u m e r 74 w siedzibie Starosfvva
Powiatowego w Slawnie.
Imienna lista rolnikow indywidualnych zakwafifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona
vv dniu 20 kwietnia 2018 r. na tablicy ogloszeh Starostwa Powiatowego vv Slawnie - budynek B. parter.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedlozyc komisji przetargowej dowod osobisty lub
paszport. a w przypadku reprezentowania innej osoby - pelnomocnictwo notarialne. dowod wplacenia
wadium.
Na nabywci; 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 nalozony obo\vii]zck:
opracowania w terminie 1 roku od dnia podpisania umowy sprzedazy : inwentaryzacji dendrologicznej
wraz z programem prac piel^gnacyjnych d!a drzewostanu na terenie zabytkowego parku, programu
zagospodarowania zabytkowego parku wraz z programem uzytkowym oraz przeprowadzcnia zabiegow
piel^gnacyjnych dla drzewostanu na terenie zabytkowego parku zgodnie z w/w programem prac
pielegnacyjnych, uzgodnionym uprzednio z wojewodzkim konserwatorem zabytkow, w terminie 2 lat
od dnia podpisania umowy sprzedazy.
Wadium w wysokosci podanej povvyzej. nalezy wniesc w pieniadzu PL w terminie do dnia 19 kwietnia
2018 r. Wadium nalezy wplacic
na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Siawnie, ul.
Sempolowskiej 2a. 76-100 Sla\\no - Baltycki Bank Spoldzielczy vv Darlowie nr 798566 000300004141
2000 0007. Za date wplywu wadium uznaje sie dzieii wplywu srodkow na ww rachunek bankowy. T\tul
wplaty wadium winien jednoznacznie wskazyvvac uczestnika przetargu oraz nieruchomosc, ktorej wplata
dotyczy.
W a d i u m \vplacone przez uczestnika, ktory przetarg wygra, ulcga przepadkowi w razie uchvlcnia
sic od zawarcia umowv nabvcia nieruchomosci. VV przypadku zawarcia umowy nabycia
nieruchomosci. wadium podlega zaliczenki na poczet ceny nabycia. Osobom, ktore nie vvygral)
przetargu, zwraca sie niezwlocznie wplacone wadium na konto z ktorego zostalo wplacone, nie pozniej
niz przed uplywem 3 dni roboczych od daty zamkni^cia przetargu. Terminy te obowiazuja takzc
przetargow odwolanych. unievvaznionych oraz zakohczonych wynikiem negatywnym.
VVplaccnie wadium jest rownoznaczne z zapoznaniem si? z Rozporzadzeniem Rady Ministro\ z dnia
14 wrzesnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowari na zbvcie
nieruchomosci (t j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) oraz dokumentami dotycza_cymi nieruchomosci.
Ogloszenie o przetargu wywiesza sie w siedzibie wlasciciela. a ponadto informacje poclaje sie do
publicznej wiadomosci przez zamieszczenie \ prasie co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym
terminem przetargu oraz umieszcza sie pod adresem
internetowym - wvvvv. bip.powiatslawno.pl
..Nieruchomosci - przetargi"; www.powiatslawno.pl

Przetarg jest wazny bez vvzgledu na liczbe uczestnikow, jezeli chociaz jeden uczestnik zaoferujc cene
wyzsza. o m i n i m a l n e postapienie. od ceny \vv\vola\vczej. Postapienie nie moze wynosic m n i c j niz
1% ceny \\y\vola\vczej z zaokragleniem gore, o pelnych dziesiatek ziotych. Po ustaniu postapieri. osoba
przeprowadzajaca przetarg uprzedza uczestnikow, ze po trzecim wywolaniu naj\j z zaoferowanych
cen dalsze postapienia nie zosiana przyjele. po czym wywoluje trzykrotnie cene. zaniyka przetarg
i oglasza imie i nazwisko lub nazwe podmiotu. ktory wygral przetarg.
Przewodniczacy komisji przetargowej sporzadza protokol z przeiargu.
Protokol z przeprowadzonego przetargu sporzadza si$ w irzech jednobrzmiacych egzemplarzach. Po
podpisaniu przez prze\\odniczacego. czlonkow komisji przetargowej oraz osobe vvyloniona \ piv.etargu
jako nabywca nieruchomosci. jeden egzempiarz przekazuje sic osobie ustalonej jako n a b \ \ \ c a
nieruchomos'ci. dvva egzemplarze przeznaczone sa dla organu organizujacego przetarg. Protokol z
przeprowadzonego przetargu slanowi podsta\ve do zawarcia umowy notarialncj sprzedazx
nieruchomosci.
Z Liczeslnikieni przetai'gn. ktor\ przetarg \vygra zoslanie zavvarta umowa sprzedazy \ formie aktu
notarialnego. Najpozniej w ciagu 21 dni od dat>' rozstrzygniecia przetargu. jego organizator zawiadomi
osobe ustaloni) jako nabywca nieruchomosci, o miejscu i tcrminie /awarcia umowy notarialncj.
Usialony w przetargu nab\A\ca zobovviazany jest do zaplaty calej \vylicytowanej kwoty pomniejszoncj o
\\placone wad Sum. tak a by wplyne^a ona na konto sprzedajqcego nie pozniej niz 3 dni przed zawarciem
umo\\'}' przenoszacej \viasnosc.
Kos/ty umowy notarialncj oraz wiecrysto-ksiegowe, wskazania granic przez geoclete, (jezeli
nabywca b^dzie chcial ich wska/ania) ponosi nabywca nieruchomosci.
Na czjnnosci zwiazane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu moze zioz\c skarge do Wojewody
Zachodniopomorskiego za posrednictwern Starost}' Stawienskiego \e 7 dni od dnia ogloszenia
vvyniku przetargu. Zlozenie skargi powoduje wstrzymanie czynnosci zvviijzanych ze zbyciem nieruchomosci
do czasu rozpatrzenia skargi.
Zastrzega sie, ze z waznych powoddw Zarzad Powiatu moze odwolac lub unie\\aznic ogloszony przctai'g.
niezwlocznie podaj^c informacj? o odvvotaniu przetargu do pubiicznej wiadomos'ci \\raz z uzasadnieniem,
Szczegolowe informacje na temat przetargu mozna uzyskac w StarostW'ie Powiatowym w Slaunie prz\
ul. Sempolowskiej 2a. pokoj nr 74 lub pod numerem telefonu 59 810 64 75.
Ogledzin nieruchomosci mozna dokonac po uprzednim skontaktowaniu sic z Wydzialem Organizacyjnym
w Starostwie Powiatowym w Stawnie. telefon numer 59 810 64 40.
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