Starostwo Powiato v

wSJawnie
ul. S. Sempotowsk^ :

76-100S*;
GN.6840.1.20I8.XVI
Ogioszenie o I przetargu na sprzedaz nieruchomosci stanowijjcej wlasnosc Povviatu Slavviehskiego
polozonej \ miejscowosci Podgorki. powial slawieriski. wojewodztwo zachodniopomorskie.
Zarzad Powiatu vv Slaw nie zgodnie z art. 37 usi. I, art. 38. art. 40 List. 1 pkt 1 ustavvy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.). S 6. § 13 rozporzadzenin
Radv Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. \e sposobu i trybu przeprovvadzania przetargow oraz
rokowah nazbycie nieruchomosci (t.j. Dz. U. z 2 0 1 4 r.. poz. 1490) i wykazem nieruchomosci przeznaczonych
do sprzedazy (ogloszonym do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeh \ siedzibie
Starostwa Povviatowego w Siawnie w dniach od 24 sierpnia 2017 r. do dnia 14 wrzesnia 2017 r. oraz poprzez
umieszczenie w ..Obserwatorze Lokalnym" oraz biuletynie informacji publicznej oglasza:
1 pr/etarg ustny nieograniczony na zbycie prawa wlasnosci nieruchomosci stanowiqcej wlasnosc
Powiatu Slawieriskiego, polozonej w jednostce ewklencyjnej Malechowo-G, ohreb 0020-Podgorki,
o/naczonej w ewidencji gruntow i budynkow jako:
Nr d/iaiki
(rodzaj u/ytku)
1 89/57 (Bi.Bz)

Godzina
przclargu

Pouier/chnia
\ K\5 144 ha

Cena \\y\\ola\vcza hrutto
7\.

W\sokosc
\\plal\m
\e \.

858 000.00 (w tyin wartosc grunt u pod
parkiem o pow. 1,5424 ha - 9~917.00 z!.
85 800.00
KO1K/00063864/7 wartosc drzewostanu - 45 073.00 zl.
wartosc budvnku 718060,00 zl. wartosc
clzialki o uzytku Bi o pow. 0.9720 ha 84 950.00 zl.)
100.00
1 89/55 (Bi)
11:30
0.0022 ha
978.00
KO1K/00048706/1
1 89/56 (Bi)
12:00
0,0020 ha
890,00
100.00
KO1K/00048706/1
120.00
1 89/54 (Bi)
• 12:30
' 0,0026 ha
I 156,00
;
K01K/00048706/1
Sprzedaz nieruchomosci zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 List. 1 pkt
9 i 10 ustawy
z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug( t.j. Dz. U. z2017 r.. poz. 1221 ze zm.).
Cena za czesc nieruchomosci \\pisanej do rejestru zabytkow - zabytko\\ park (grunt + zadrzewienie)
uzyskana w wyniku przetargu zostanie obnizona o 50 % - (proporcjonalnie do udzialu \\artosci
zabytkoxvego parku - grunt + zadrzewienie. w cenie nieruchomosci uzyskanej \\ w y n i k u przetargu). zgodnie
z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.
10:00

Opis nieruchomosci:
W planie zagospodarouania przesirzennego uchwalonym przez Rad? Gminy Malechowo Uchwalq
Nr XIX/112/96 z dnia 30.12.1996 r. ogloszonq w Dz. Urz. Wojewodztwa Koszalihskiego Nr 5. poz. 22 z dnia
21.02.1997 r. - dz. nr 189/57 - teren uslug os'wiaty i zdrowia 15 UO. UZ. teren zieleni parkowej 7P. lasy.
park! lesne LS:
Dzialka nr 189/57 zaLuidowana jest palacem pochodzacym z 1820 r.. murowany. podpiwniczony,
dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. fundamenty kamienne. dach konstrukcji drewnianej kryty
blacha. okna PCV, stolarka drzwiowa drewniana, budynek podlqczony do gminnej sieci wodociagowej. sieci
energetycznej. scieki odprowadzane do szamba. ogrzewanie centralne. zasilane piecami na paliwo stale. Na
dzialce znajduje sie budynek garazu wybudowanego w 1979 r.. murouany. jednokondygnacyjm z kanalem
naprawczym.
Dzialki nr 189/54: 189/55: 189/56. sa zabudowane garazami murowanymi. wrota drewniane. dachy
konstrukcji drewnianej wsparte na scianach. kryte eternitem i papa. Nie posiadajij dostcpu do drogi
publicznej. Dzialki otoczone sa grunt em dzialki nr 189/57. Dojazd odbywa sie przez te dzialke.
Nieruchomosc oznaczona jako dzialki nr:
189/57, 189/54; 189/55; 189/56 obr. Podgorki, gm.
Malechowo, polozona jest na terenie zabytkowego parku w m. Podgorki, wpisanego do rejestru
/.abytkow jako park palacowy wraz z aleja_ kas/tanowco>v, pod nr 942, decyzjq z tlnia 15 lutego 1997 r.
Wojcwodzki Urzf|d Ochrony Zabytkow w Szczecinie Delegatura w Koszalinie \m znak
ZN.K.5183.124.2012.MB
z dnia 03 grudnia 2012 r. poinformowal, ze nie wnosi zastr/.czeri do
sprzedazy dz. nr 189/57 obr. Podgorki, a jej sprzedaz wymaga u/yskania zgody wojcwodzkicgo
konserwatora zabytkow. Przyszly nabywca przed przystijpieniem do przetargu powinien przedstawic
uzgodniony / Delegatura w Koszalinie WUOZ w Szczecinie program zagospodarowania terenu parku.
Zobo\via_zania - brak.

Obciazenie - \e I I I ksiegi K O I K/000638647/7. prowadzonej dla dz. nr 189/57 vvpisane jest
ograniczone prawo rzeczovve zwiazane z inna nieruchomos'cia. o tresci: odplatna sluzebnos'c grunto\\
przejazdu i przechodu, ktora to sluzebnosc bedzie wykonyvvana v, pasie ziemi o lacznej powierzchni
1371 (tysiac trzysla siedemdziesiat jeden) met row kwadratovvych, na rzecz kazdoczesnych wiascicieli
nieruchomosci oznaczonej \ ewidencji gruntow jako dzialka numer 189/53. K\ nr KOI K/000638647/7.
polozona w Podgorkach.
Zgodnie z aktem nolariainym Repertorium A numer 6918/2002 sporzadzonym przez Radoslawa Rynkiewicza
- notariusza vv Slupsku vv dniu 13 \\rzesnia 2002 powyzsza sluzebnosc ustanovviona zostala za
wynagrodzeniem w kwocie 75.00 zl, ktora to kwota platna jest rocznie.
Term in zlozema wniosku przez osoby, ktorym przyslugiwato pierwszenstwo vv nabyciu zbvwanej
nieruchomosci, na podsta\\ie art. 34 ust. 1 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.)- uptynal vv dniu 5 pazdziernika 2017 r.
Przetargi odb^da_ sie; \ siedzibie Starostwa Powiatowego \ Slawnie przy ul. Sempolowskiej 2a, Sala
konferencyjna, pokoj nr 57, \ dniu 25 niaja 2018 roku od godz. 101 , wedlug kolejnosci podanej
\ ogloszeniu,
Warunkiem przystijpienia do przctargu jest:
1. \\placenie wad Sum \i podanej powvzej. ktore winno bye \\niesione
\ pieniadzu PLN
w terminie do dnia 21 maja 2018 r.
Wadium nalezv \\placic na konto depoz\toue Starostwa Powiatowego \ Slawnie. ul. Sempolowskiej 2a.
76-100 S)a\\no ~ B a l u c k i Bank Spoldzielczy \e nr 79 8566 0003 00004141 2000 0007.
Za dat$ wpiy\vu \\adium uznaje sie dzien \vplywu srodkow na \vw rachunek bankowx. T \ t u l vvplat\m
\vinien jednoznacznie wskazyvvac uczesinika przetargu oraz nieruchomosc, ktorej wplaia dolyczy.
2. stawienie sie osobiscie na przetargu lub ustanowienie peinomocnika.
3. przedlozenie Komisji Przetargowej w dniu przetargu nastepujacych dokumentow:
- okazanie dowodu wptaty (oryginal).
- w przypadku gdy osobe. ktora \\placila \\adium reprezentuje inna osoba warunkiem dopuszczenia jej do
przetargu bedzie okazanie si? notarialmm peinomocnictwem do przedmiotowej czynnosci prawnej.
iVIalzonkowie biora udzia! w przetargu osobiscie lub okazuja notarialne pelnomocnictwo drugiego malzonka.
- dowod tozsamosci osoby uczestniczacej w przetargu, n r N I P .
- pisemnego oswiadczenia o zapoznaniu si? z ogloszeniem przetargu. warunkach przetargu i przyjeciu ich
bez zastrzezeii wraz z podaniem numeru konta, na ktore zostanie zwrocone wadium \u niewygrania
przetargu,
- pisemnego oswiadczenia o zapoznaniu sie ze stanem prawnym i laktycznym nieruchomosci oraz
o obowiazkach wynikajacych usta\\ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zab\tkami { t.j.
Dz. U. z 2017. poz. 2187 ze zm.).
- \u nabycia nieruchomosci na potrzeby prowadzonej dzialalnosci gospodarczej osoba flzyczna
powinna posiadac wypis z ewidencji dzialalnosci gospodarczej (nie pozniejsz\ch anizeli 1 miesiac) zas osoba
prawna wypis z krajowego rejestru sadowego (nie pozniejszych anizeli 1 miesiac) oraz zgode organow
statutowych na nabycie przedmiotowej nierucbomos'ci.
- osoba nie posiadajaca obywatelstwa poiskiego powinna miec zgode wiasciwego ministra na zakup
nabywanej nieruchomosci, badz wskazanie przepisu. na mocy ktorego jest zwolniona z uzyskania zgody.
- przedstawienic dla dz. nr 189/57 obr. Podgorki uzgodnionego z Wojewodzkim Konsenvatorem
Zbytkow Delegatura \ Koszalinie, ul. Zwyci(jstwa 125, 75-602 Kos/alin, programu zagospodaro\vania
terenu parku oraz zlozyc os\viadczenie o pr/cstrzeganiu przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad /abytkami (t.j. Dz. U. /. 2017, poz. 2187 ze zm.).
Zawarcie umowy notarialnej z nabywc^ dz. nr 189/57 obr. Podgorki, wylonionym w przctargu, nashjpi
pod warunkiem wydania przez Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konsenvatora Zabytkow,
pozwolenia na nabycie nieruchomosci wpisancj do rejestru /abytkow, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy
/, dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.
Na naby\vce_ d/. nr 189/54, 189/55, 189/56 i 189/61 \ umowie sprzedazy sporz^dzonej w formic aktu
notarialnego, na podstawie art. 26 ust. 1 \v/\y o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
/ostanie nalozony obowi^zek: opracowania w terminie 1 roku od dnia podpisania umowy sprzedazy :
inwentaryzacji dendrologicznej wraz / programem prac picl^gnacyjnych dla drzewostanu na terenic
zabytkowego parku, programu zagospodarowania zabytkowego parku w r a z z programem uzytkowvm
oraz przeprowad/enia zabiegow piel^gnacyjnych dla drzewostanu na terenie zabytkowego parku
zgodnie z w/w programem prac pielejgnacyjnych, uzgodnionym uprzednio z wojewodzkim
konserwatorem zabytkow, w terminie 2 lat od dnia podpisania umowy sprzedazy.
Postapienie 1% ceny wywolawczej. z zaokrqgleniem vv gore do pelnych dziesiatek zloiych.
Wplacenie wadium jest rownoznaczne z zapoznaniem sie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
14 wrzesnia 2004r. vv spravvie sposobu i t r \ b u przeprowadzania przetargovv oraz rokowaii na zbycie
nieruchomosci (t.j. Dz. U. z2014 r. poz. 1490} oraz dokumentami dotyczac\mi nieruchomosci.

Zakonczenie przetargu:
Przetarg jest vvazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow. jezeli przynajmniej jeden z nich zaoleruje co
najmniej jedno post^pienie powyzej ceny wywolawczej. Wadimn vvniesione przez oferenta, ktory przetarg
wygral zalicza si? na poczet ceny nabycia nieruchomosci. Pozostalym uczestnikom wadium zwraca si?
niezwlocznie, nie pozniej nie pozniej niz trzy dni od dnia rozstrzygniecia przetargu. Organizator przetargu
najpozniej w ciagu 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu zawiadomi nabywce o miejscu i lermime
zawarcia umowy sprzedazy Wyznaczony termin nie moze bye krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia. Ustalony w przetargu nabyv\ca zobowi^zany jest do zaplaty calej wylicytowanej kwoty
pomniejszonej o vvplacone wadium. tak aby wplynela ona na konto sprzedaj^cego na 3 dni przed podpisaniem
umowy notarialnej
W razle uchylenia sie nabywcy od zawarcia aktu notarialnego tj. niestavvienia sie w miejscu i terminie
podanym vv zawiadomieniu lub braku wplaty ceny do dnia podanego w zawiadomieniu raz nie przedstawienia
wydanego przez Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia na nabycie
nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkovv, Zarzad Powiatu vv Slawnie moze odstapic od podpisania
umowy. a wplacone wadium nie podlega zwrotovvi.
Koszty umowy notarialnej oraz wieczysto-ksiegowe, wskazania granic przez geodet?, (jezeli nabywca
b^dzie chcial ich wskazania) ponosi nabywca nieruchomosci.
Nabywca nieruchomosci dokonuje jej zakupu wedlug stanu. w jakim sie ona znajduje. Nieruchomos'c jest
sprzedawana wg danych ujawnionych w ewidencji gruntow prowadzonej przez wfasciwego staroste
wykonujacego zadanie z zakresu administracji rzEjdowej.
Mozlivvosc wniesienia skargi:
Na czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przelargu moze zlozyc skarge do Woje\vody
Zachodniopomorskiego za posrednictwem Starosty Slawieiiskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia
wyniku przetargu.
Dodatkowe informacje:
Zarzad Powiatu w Siawnie zastrzega prawo odwolania przetargu.
Inlbrmacja oraz przyczyna odvvolania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomosci.
Powyzsze ogloszenie bedzie zamieszczone pod adresem
internetowym - vvww. bip.povviatslawno.pl
..Nieruchomosci - przetargi": www.povviatslawno.pl
Szczegolowe informacje na temat przetargu mozna uzyskac w Starostwie Powiatowym \ Slawnie przy
ill. Sempolowskiej 2a, pokoj nr 74 lub pod numerem telefonu 59 810 64 75.
Ogledzin nieruchomosci mozna dokonac po uprzednim skontaktowaniu sie z Wydzialem Organizacyjnym
Staroslvva Povviatowego w Slawnie. telefon numer 59 810 64 40.

