GN.6840.1.2017.XVII
OGLOSZENIE O PRZETARGU
Na podslawie 11 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, an. 40 ust.l pkt 1, art. 40 ust. 3,
art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), § 6, § 13 Rozporza/izenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprovvadzania przetargow oraz rokowan na zbycie
nieruchomosci (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Zarzadzenia Nr 64/2018 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie
nieruchomosci oraz Zarzadzenia Nr 7/18 Starosty Slawienskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiacej wlasnosc Skarbu Panstwa, polozonej w miejscowosci Wrzesnica
Starosta Slawieriski
oglasza pierwszy przetarg ustny nicograniczony na sprzedaz lokalu mieszkalnego nr 1,
stanowiqcego wlasnosc Skarbu Paristwa, polozoncgo w budynku nr 95 w miejscowosci
Wrzesnica
I. Opis nieruchomosci:
Oznaczenie
geodezyjne i
powierzchnia
nieruchomosci

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni uzytkowej 71,66 m2, polozony na parterze w budynku nr
95 w miejscowosci Wrzesnica, wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu i czesciach
vvspolnych budynku wynoszacym do 831/10000 czesci (dzialka nr 85/8 o pow. 0,0360 ha,
obr. Wrzesnica, gm. Slawno, ksiega wieczysta nr K.O1E/0001 1509/6).

Nr ksiegi wieczystej

KOI E/000 10232/6 - prowadzona w IV Wydziale Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego
w Slawnie.

Polozenie i opis
nieruchomosci

Przedmiotem sprzedazy jesl samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o pow. uzytkowej 71,66 m2
polozony na parterze w budynku nr 95 w miejscowosci Wrzesnica wraz z udzialem w prawie
wlasnosci gruntu i czesciach wspolnych budynku wynoszacym 83 I/I 0000 czesci
(dzialka nr 85/8 o pow. 0,0360 ha obr. Wrzes"nica, gm. Slawno). Przedmiotowy lokal sklada
sie 4 pokoi, kuchni, lazienki, we i przedpokoju. Lokal wyposazony jest w instalacje wodna,,
kanalizacje sanitarnt} i energie elektryczncj, ogrzewanie centralne niesprawne, wymaga
adaptacji na elazowe. Standard wykoiiczenia lokalu iredni, Funkcjonalnosc dobra. Budynek,
w ktorym zlokalizowany jest lokal to budynek wielorodzinny (12 lokali mieszkalnych),
3 kondygnacyjny, wybudowany w latach 70-tych, murowany, podpiwniczony. Stan techniczny
budynku sredni. Dojazd do budynku droga o nawierzchni utwardzonej.

Przeznaczenie
nieruchomosci i
sposob jej
zagospodarowania

Obszar, na ktorym polozona jest nieruchomosc - zgodnie z Uchwala. nr XIII/83/96 Rady
Gminy Slawno z dnia 26.03.1996 r. stanowi leren istnieja,cej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej RSP - do dalszego uzytkowania, oznaczony symbolem 7MW.

Cena wywofawcza do
przetargu
Forma zbycia
Wadium

74 480,00 L\)
(slownie ztolych: siedemdziesi£(t cztcry lysiqce czterysta osiemdzicsitjl 00/100)

wlasnosc
7.448,00 zl
(slownie zlolych: siedern lysiecy cxtcrysta czfcrdziesci osieni 00/100)

Obciazenia, ktorych
przedmiotem jest
nieruchomosc

brak

Zobowi^zania

brak

Tennin i miejsce
przetargu

4C ^?.ptXvV2018r.
w sicdzibie Starostvva Powiatowego w Slawnie przy ul. Sempolowskiej 2a- sala konfercncyjna nr57

Wysokosc
minimalnego
postapienia

1% ceny wywolawczej, tj. 745,00 zl
(slownie ztolych: siedemsct czterdziesci piec 00/100)

II. Informacja dla uczestnikow przctargu:
1) Warunkiem przystapienia do przetargu jest wplacenie wymaganego w a d i u m nie pozniej niz
do dnia ..T.S»Jfilr.p?.ifl-2018 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Slawnie:
Baltycki Bank Spoldzielczy w Darlowic
nr 79 8566 0003 00004141 2000 0007
Za date wplacenia wadium uwaza sie date wplywu wymaganej kwoty na ww. rachunek.
2) Uczestnik przetargu okazuje dowod wplaly wadium komisji przetargowej w dniu przetargu,
przed jego otwarciem.
W przypadku wplacenia wadium przez inna^ osobe niz uczestnika przetargu nalezy w tresci
przelewu wskazac imie i nazwisko osoby, na rzecz klorej zostala dokonana wplata wadium lub
osoba bioraca udzial w przetargu musi okazac pisemne upowaznienie, udzielone przez
wplacajacego wadium, do wziecia udzialu w przetargu.
3) Uczestnicy przetargu zobowiazani sa przedstawic komisji przetargowej, przed rozpoczeciem
przelargu:
aktualny dokument tozsamosci,
- zlozyc pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z warunkami przetargu i przyjeciu ich bez
zastrzezen,
- zlozyc pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie ze stanem prawnym i technicznym
przedmiotu przetargu i przyjeciu ich bez zastrzezen,
- zlozyc podpisana klauzule informacyjna dotyczacq ochrony danych osobowych
w Starostwie Powiatowym w Stawnie.
Dane osobowe podane przez uczestnika przelargu beda przetwarzane przez Starostwo
Powiatowe w Slawnie w zakresie niezbednym do przeprowadzenia procedury sprzedazy
nieruchomosci b^dacej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.)
oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (tj. Dz. U. z
2014 r. poz. 1490),
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedlozyc aktualny wypis
z vvlasciwego dla danego podmiotu rejestru (nie starszy niz 2 tygodnie) oraz zgode
statutowych organow na zakup nieruchomosci. W przypadku reprezentowania osoby
prawnej przez pelnomocnika oprocz aktualnego wypisu z rejestru przedlozenie nolarialnie
potwierdzonego pelnomocniclwa upowazniajacego do dzialania na kazdym etapie
postepowania przetargowego wraz ze slosowna do niego oplatq skarbowa,
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z malzonkow - przedlozyc pisemna zgode
wspolmalzonka o wyrazeniu zgody na nabycie nieruchomosci ze srodkow pochodzacych
z majatku wspolnego, lub zlozenie przez osobe przystepujaca do przetargu dokumentu
swiadczacego o istnieniu rozdzielnosci majatkowej pomiedzy malzonkami.
4) Przy zakupie nieruchomosci przez osobe bedac^ cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 2278)
wymagane jest stosowne zezwolenie wynikajace z przepisow lej ustawy. Nabywca zobowiazany
jest do ustalenia we wlasnym zakresie, czy nabycie nieruchomosci b^dacej przedmiotem przelargu
wymaga takiej zgody.
5) O vvysokosci postapienia decydujq uczestnicy przelargu, z tym ze postapienie nie moze wynosic
mniej niz 1% ceny wywolawczej, z zaokragleniem w gore do pelnych dziesiatek zlotych,
tj. nie mniej niz 745,00 zl (slownie zlotych: siedemset czterdziesci piec 00/100).
6) Nabywcq nieruchomosci zostanie uczestnik przetargu, ktory zaoferowal najwyzsza cene.
Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczeslnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postapienie powyzej ceny wywolawczej.
7) Wadium wniesione w pieniadzu (PLN) przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygral zalicza
sie na poczet ceny nabycia nieruchomosci.
8) Pozostalym uczestnikom przelargu wadium zostanie zwrocone niezwlocznie po odwotaniu
lub zamknieciu przetargu, jednak nie pozniej niz przed uplywem 3 dni od dnia: odwolania,
zamkniecia, uniewaznienia lub zakohczenia przetargu wynikiem negatywnym. W tym celu

uczestnik przetargu winien wskazac nr rachunku bankowego, na ktory zostanie zwrocone wadium.
9) Organizator przetargu zawiadomi podmiot ustalony jako nabywca nieruchomosci o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego najpozniej w ciagu 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu.
Jezeli podmiot ustalony jako nabywca nieruchomosci nie slawi sie bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedazy, organizator przetargu moze odstapic od
zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.
10) Cena nabycia rowna sie cenie osiagnietej w przetargu, podlega zaplacie nie pozniej niz 3 dni
przed podpisaniem umowy sprzedazy zawartej w formic aktu notarialnego, przelewem
na rachunek bankowy Starostwa Povviatowego w Slawnie: Baltycki Bank Spoldzielczy w Darlowie
nr 25 8566 0003 0000 4141 2000 0009.
Zgodnie z art, 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug
(tj. Dz. U. z2017 r. poz. 1221 z pozn. zm.) sprzedaz nieruchomosci zwolniona jest z podatku VAT.
11) Nabywca ponosi koszty notarialne i inne oplaty zawiazane z nabyciem (opfaty notarialne,
wypisow z aktu i oplaty sqdowe).
12) Skarb Panstwa nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryle przedmiotu przetargu oraz nie
zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowej dzialki ewidencyjnej na gruncie.
13) Przetarg uwaza sie za zakonczony z chwila^ podpisania protokolu z przeprowadzonego
przetargu.
14) Uczestnik przetargu moze zaskarzyc czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem przetargu do
Wojewody Zachodniopomorskiego za posrednictwem Starosty Stawienskiego w terminie 7 dni od
dnia ogloszenia wyniku przetargu.
Starosta Slawienski zastrzega sobie prawo odwolania i uniewaznienia przetargu,
w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Informacja oraz przyczyna odwolania przetargu
zostanie podana do publicznej wiadomosci, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogloszen
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Slawnie oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzedu.
Szczegolowe informacje dolyczace przedmiotowej nieruchomosci uzyskac mozna
w
Referacie
Gospodarki
Nieruchomosciami
Starostwa Powiatowego
w Slawnie,
przy ul. Sempolowskiej 2a, pokoj nr 74, telefonu 59 810 64 75 lub 59810 64 74.
Ogl^dzin przedmiotu przetargu mozna dokonac po wczesniejszym uzgodnieniu terminu
z pracownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomosciami.
Powyzsze ogloszenie podano do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie jego tresci
na tablicy ogloszen w Starostwie Powiatowym w Stawnie, w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Slawnie www.bip.powiatslawno.pl oraz dodatkowo w prasie lokalnej.

