OGIOSZENIE

oprzetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaz nieruchomoici
(t.j. Dz. U, z 2018 r. poz. 121 z pozn. zm.)
Zarzad Powiatu Wtoszczowskiego dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j . Dz. U.
z 2018 r. poz. 121 z poin. zm.) ogiasza VII przetarg ustny nieograniczony (licytacje.) na sprzedaz nieruchomosci gruntowych niezabudowanych
stanowiacych wlasnoSc Powiatu Wloszczowskiego, polozonych we Wloszczowie w obrebie ewidencyjnym 06, wykazanych w ponizszej tabeli:

Oznac^nie
•tieruchomoiti
wgksi^gi
wieczystej om
fwidtncji
grum6w i
budynkAw (Nr
dziatki)

Powierahni*
dzialki
wtia

1

8039

0,0932

K11W/0O061487/8

2

8040

0,0900

K11W/000614S7/8

Oznaczenie
przetargu

Nr
Ki(gl witczyitei

Opls
nieruchomoSd

NieruchomoSi stanowi
niezabudowana dzialk^ gruntu.
Posiada dost^p
od ul. Ogrodowej przez dzialk^ Nr
8034, na ktorej zostanie ustanowiona
slu^bno^^ przechodu i przejazdu.
WartoSc siuzebno^ci wliczona jest
w cen^ nabycia nieruehomoSci.
Nieruchomo^t stanowi
niezabudowana^ d^iatkif ^runtu.
Posiada dosli;p
od ul. Ogrodowej przez dzi^k^ Nr
8034, na kt6rej zostanie ustanowiona
slutebno^fi przechodu i pr^ejazdu.
Wartoi^ sluzebnoki wliczonajest
w cen nabveia nicrachomo^ci.

Minimaln*
postapicnie

Cca*

Wadium
[^ril

78 000,00

7 800,00

780,00

76 000,00

7 600,00

760,00

Dla powy^szych tiieruchomo^ci brak jest miejscowego pianu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowafi i kierunk^^w
zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wtoszczowa dzialki znajduj^ si^ w terenach rezenvy terenowej zwiazanej z mieszkalnictwcm.
Tcreny dziatek obj^te sa decyzja o warunkach zabudowy ustalajaca mozliwo^^ lokalizacji na nich budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych wraz
z niezbednymi obiektami infrastruktury tcchnicznej.

Przetargi w formie licytacji zostan^ przeprowadzone w dniu 15 czerwea 2018 roku o godz. 1000
w Starostwie Fowiatowvm we Wloszczowie ul. Wisniowa 10^ sala Nr 319 (H pietro)
Pr^edmiot sprzedazy nie jest obciazony ograniczonymi prawami rzeczowymi, jest wolny od praw i roszczen os6b trzecich.
1.Warunkiem przystapienia do przetargu jest wplacenie wadium z tytulem wplaty "wplata wadium na dzialk^ Nr....." na konto Starostwa
Powiatowcgo we Wtoszczowie Bank Sp61dzielczy WloszczowaNr 25 85250002 0000 0011 5720 0019 w terminie do dnia 11.06.2018r. wlacznie.
Wadium wplacone przez uczestnika, kt6ry przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomosci, a w przypadku uchylenia sie
przez t? osobe od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedajacego - wadia nalezy wptaca^ oddzielnic dla kaidego przetargu, w
przypadku zainteresowania wi^cej niz jedna nieruchomo^cia.
2.Wadium wptacone przez osob?, kt6ra nie zostanie nabywc^ nieruchomo^ci, bedzie zwrocone w przeciagu 3 dni roboczych od dnia odwotania lub
zakortczenia przetargu, na konto wskazane przez osobe, kt6ra wniosta wadium.
3.Przetarg jest wazny bez wzgl^du na liczbe uczestnik6w przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferowa^ co najmniej jedrto postapienie
powyzej ceny wywotawczej.
4.Wygrywajacy przetarg jest zobowiazany do wplaccnia ca^ej zaoferowanej ceny, pomniejszonej o kwote wpiaconcgo wadium, nie pozniej niz 3 dni
przed dniem podpisania aktu notarialnego.
5.Wszelkie oplaty zwiazane z nabyciem nieruchomoici ponosi nabywea.
6.Uczestnicy przetargu winni przed przysta^ieniem do licytacji przedlozyc Komisji Przetargowej:
•dow6d wpiaty wadium wra^ z podaniem konta na kt6re wadium zostanie zwrocone w przypadku zaistnienia koniecznosci jego zwrotu,
•osoby fizyczne - dokument potwierdzaj^cy tozsamos'6 (dow6d osobisty lub paszport),
•osoby prawne - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego (wystawiony nie wczesniej mt 2 miesiace przed tenninem przetargu),
•pelnomocnicy- pemomocnictwo do uczestnidwa w przetargu (w formie pisemnej) lub petnomocnictwo do nabycia nieruchomosci
•

(w formie aktu
notarialnego),
malzonek
zamierzajacy
samodzielnie licytowad nieruchomos^ nabywan^ do majatku wsp61nego - pisemn^ zgod^ mat^onka.

Nie przedtozenie wymaganych dokument6w skutkowad b^dzie nie dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.
Uczestnik przetaigu zobowiazany jest przedlozyc Komisji przetargowej pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z warunkami przetargu okre^lonymi
7.
w ogtoszeniu oraz o ich przyjeciu bez zastrzezefi.
Protok61 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawe zawarcia umowy notarialnej.
Cudzoziemcy, przystepujacy do przetargu, zobowiazani sa do uzyskania niezbednych zezwolen wydanych przez w^asciwc organy.
9.
10.Osoby biorace udzial w przetargu winny zapoznac si^ z ogloszeniem o przetargu ze stanem prawnym i polozeniem nieruchomo^ci bed^cych
przedmiotem przetargu. Trwala stabilizacja granic nabytej niemchomo^ci moze nast^pi^ na wniosek i koszt kupujacego.
11.Wydanie nieruchomosci nastapi niezwtocznie po zawarciu umowy sprzedazy w formic aktu notarialnego,
12.Zaslrzega si^ odwolanie przetargu z uzasadnionych przyczyn.
13.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaz nieruchomosci oznaczonych jako dzialki Nr 8036, Nr 8039 oraz Nr 8040, odbyt si^
27 wrzesma 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wloszczowie i zakonczyl sie wynikiem negatywnym.
14.Drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaz nieruchomoSci oznac^onych jako dziaiki Nr 8036, Mr 8039 oraz Nr 8040, odbyl sie

20 grudnia 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wtoszczowie i zakoriczyl si^ wynikiem negatywnym.
.5. Trzeci przetarg ustny nieograniczony (licylacja) na sprzedaz nierachomos'ci oznaczonych jako dziatki Nr 8036, Nr 8039 oraz Nr 8040, odbyl sie

09 marca 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wtoszczowie i zakoiiczyJ sie wynikiem negatywnym.
16. Czwarty przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaz niemchomosci, oznaczonych jako dziatki Nr 8039 i Nr 8040, odbyt si^ 10 maja 2017 r.
O godz. 1000 w siedzibie Slarostwa Powiatowego we Wtoszczowie i zakonczyt sie wynikiem negatywnym.
I7.piaty przetarg ustny nieograniczony (iicytacja) na sprzedaz nieruchomosci, oznaczonych jako dziatki Nr 8039 i Nr 8040, odbyt sie 06 wrzeinia 2017 r.
ogodz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wloszczowie i zakonczyt sie wynikiem negatywnym
18.Szosty przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaz nieruchomosci, oznaczonych jako dziatki Nr 8039 i Nr 8040, odbyt si^ 06 marca 2018r.
o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wloszczowie i zako^^czyl si^ wynikiem negatywnym
19.Dodatkowe informacje dotycz^ce m.in. stanu prawnego niemchomo^ci, regulaminu i postepowania przetargowego mozna uzyskac
w Starostwie Powiatowym we Wtoszczowie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Qospodarki Nieruchomo^ciami pok. 204, w godzinach pracy
urzedu tj. 73<J-1530 lub telefonicznie pod numerem 504 753 236 i 504 753 142.
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