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OGLOSZENIE
oprzetargach ustnych nieograniczonych na sprzedai nieruchomoici
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z pozn. zm.)
wiatu Wloszczowskiego dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 i2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. ogospodarcc nieruchomosciami(tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 z p6zn. zm.) oglasza IX przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaz nieruchomos'ci gruntowych niezabudowanych
stanowiacych wlasno^c Powiatu Wioszczowskiego, potozonych we Wloszczowie w obr^bie ewidencyjnym 06, wykazanych w ponizszej tabeli:

Oznaczenie
przetargu

nieruchomoici
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ewidencji
grun^w 1
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1

8039

0,0932

KMW/00061487/8

2

8040

0,0900

KI1W/00061487/8

Widlum
|wzl]
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|zl|

112 000,00

11200,00

1120,00

110 000,00

11000,00

1100,00

CtntL
WJWOJlWCZI

Opis
oicrucbomoid

w

Nieruchomo^i stanowi
niezabudowan^ dzialk^ gruntu.
Posiada dost^p
od ul. Ogrodowej przez dziatke Nr
8034, na k^^rej zostanie ustanowiona
slu^ebno^c przechodu i przejazdu,
Warto^i siuZebno^ci wliczona jesi
w cen$ nabycia nieruchomotei.
NieruchomoSi; stanowi
niezabudowana dzialk^ gruntu.
Posiada dost^p
Od ul. Ogrodowej przcz dzia^ki; Nr
8034, nakt6rej zostanie ustanowiona
stu^bnoSi.1 przechodu i przejazdu.
WartoSC sluzebnoSci wliczona jesl
w cenc nabveia nierucliomo^ci,

Dla powyzszych nieruchomo^ci brak jest miejscowego ptanu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wloszczowa dzialki znajduja. si^ w terenach rezerwy terenowej zwi^zanej z mieszkalnictwem.
Tereny dziatek objete s^ decyzj^ o wamnkaeh zabudowy ustalajac^ mozliwo^^ lokalizacji na nich budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych wraz
z niezb^dnymi obtektanti infrastmktury technicznej.

Przetargi w formie licytacji zostan^ przeprowadzone w dniu 5 kwietnia 2019 roku o godz. 10w
w Starostwie Powiatowym we Wloszczowie ul. Wisniowa 10^ sala Nr 319 fll pi^tro)
Przedmiot sprzedazy nie jest obciatony ograniczonymi prawami rzeczowymi, jest wolny od praw i roszczen os6b trzecich.
1.Warunkiem przystapienia do przetargu jest wpfacenie wadium z tytulem wpiaty "w plat a wadium na dzialke Nr....." na konto Starostwa
Powiatowego we Wloszczowie Bank Sp6idzielczy Wtoszczowa Nr 25 85250002 0000 0011 5720 0019 w terminie do dnia 01.04.2019r. wiacznie.
Wadium wplacone przez uczestnika, ktdry przetarg wygra, zaiiczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomosci, a w przypadku uchyienia sie
przez te osob^ od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedaj^cego - wadia nalezy wp!aca6 oddzielnie dla kazdego przetargu, w
przypadku zainteresowania wiecej niz jedn^ nieruchomos^i a.
2.Wadium wptaconc przez osobe, kt6ra nie zostanie nabywea nieruchomosci, bedzic zwroconc w przeciagu 3 dni roboczych od dnia odwolania lub
zakonczenia przetargu, na konto wskazane przez osobe, ktora wniosla wadium.
3.Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postapienie
powyzej ceny wywotawczej.
4.Wygrywajacy przetarg jest zobowiazany do wptacenia cafcj zaoferowanej ceny, pomniejszonej o kwote wpJaconego wadium, nie pozniej niz 3 dni
przed dni em podpisania aktu notarial nego.
5.Wszelkie oplaty zwiazane z nabyciem nieruchomo^ci ponosi nabywea.
6.Uczestnicy przetargu winni przed przystaj^ieniem do licytacji przedlozyc Komisji Przetargowej:
•dowod wpfaty wadium wraz z podaniem konta na ktdre wadium zostanie zwrocone w przypadku zaistnienia koniecznosci jego zwrotu,
•osoby fizyczne - dokument potwierdzaj^ey tozsamosc (dow6d osobisty lub paszport),
•osoby prawne - aktuainy wypis z Krajowego Rejeslru Sadowego {wystawiony nie wcze^niej niz 2 miesiace przed terminem przetargu),
•petnomocnicy- pemomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub pctnomocnictwo do nabycia nieruchomo^ci
(w formie aktu notarialnego),
•malzonek zamierzajacy samodzieinie licytowa^ nieruchomo^c nabywana do majatku wsp6!nego - pisemna zgode tna^zonka.
Nie przedlozenie wymaganych dokument6w skutbowac b^dzie nie dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.
7.Uczestnik przetargu zobowia^any jesl przedtozyc Komisji przetargowej pisemne o^wiadczenie o zapoznaniu sie z warunkami przetargu okreslonyrm
w ogtoszeniu oraz o ich przyjeciu bez zastrze^en.
8.Protoko) z przeprowadzonego przetargu stanowi podstaw^ zawarcia umowy notarialncj.
9.Cudzoziemcy, przystepuj^cy do przetargu, zobowiazani sa do uzyskania niezbednych zezwole^^ wydanych przez wlaiciwe organy.
10.Osoby biorace udzia! w przetargu winny zapoznac sie z ogtoszeniem o przetargu ze stanem prawnym i polozeniem nieruchomosci bedacych
przedmiotem przetargu. Trwala stabilizacja granic nabytej nieruchomosci moze nastapic na wniosek i koszt kupujacego.
11.Wydanie nieruchomo^ci nastapi niezwlocznie po zawarciu umowy sprzedazy w formie aktu noti

alnego.

12.Zastrzega sie odwotanie przetargu z uzasadnionych przyczyn.
13.Dodatkowe informacje dotyczace m.in. slanu prawnego nieruchomos'ci, regulaminu
postepowania przetargowego mozna uzyskac
w Starostwie Powiatowym we Wloszczowie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchi
i pok. 204, w godzinach
pracy urzedu tj. poniedziatek 7:30-17:30, wtorck- czwartek 7:30-15:30, piatek 7:30-13:30 lub

howski

