
Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 54/15 
Zarządu Powiatu w Staszowie
z dnia  17 czerwca 2015 roku 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SP RZEDAŻ 
NIERUCHOMO ŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁO ŻONEJ

W STASZOWIE 

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Zarząd Powiatu w Staszowie działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 
1, art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
( tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1, ust. 4 i ust. 7, § 8 ust. 
1  
i  ust.  2,  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie 
sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości ( tj.  Dz. U. z 
2014 r., poz. 1490 ) 

ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej 
niezabudowanej  stanowiącej  własność  Powiatu  Staszowskiego,  położonej  w  Staszowie, 
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha.

1. Przetarg  na  sprzedaż  nieruchomości  odbędzie  się  dnia 8  września   2015  roku    
o godz. 11   00   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie sala konferencyjna pokój 
A 219, I piętro.

2. Przedmiotem  sprzedaży  jest  prawo  własności  nieruchomości  oznaczonej  w  ewidencji 
gruntów numerem działki  5924/29 o powierzchni 0,0926 ha,  objętej prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział  Ksiąg Wieczystych księgą  wieczystą  KW Nr 
KI1A/00026506/1. 

3. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Nieruchomość  gruntowa  niezabudowana  położona  przy  ul.  11-go  Listopada  
i skrzyżowaniu z ulicą Topolową w Staszowie. Nieruchomość porośnięta jest trawą oraz 
drzewami ozdobnymi w wieku około 15 do 20 lat ( klony 12 szt. ) i innymi młodszymi 
drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do infrastruktury uzbrojenia technicznego: 
energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linii teletechnicznej. 

4. Cena wywoławcza ustalona przez Zarząd Powiatu w Staszowie wynosi:
 60  000,00  zł  netto  (  słownie  zł:  sześćdziesiąt  tysięcy  00/100  ),  podatek  VAT  w 
wysokości  23  %  zostanie  naliczony  do  najwyższej  ceny  uzyskanej   w  wyniku 
przetargu.

5. Wadium do przetargu wynosi – 6 000,00 zł (słownie zł: sześć tysięcy 00/100).
6. Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu, jednak nie może być  ono niższe niż 1% ceny 

wywoławczej.
7. Ustalona cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty.
8. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi nabywca.
9.  Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Staszów  działka  położona  jest  na  obszarze  przeznaczonym  do  uporządkowania 
istniejącego zagospodarowania i uzupełnienia zabudowy.

10.   Obciążenia nieruchomości. 



      Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 
11.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłacenie wadium w terminie do dnia 4 września 2015  roku na konto Starostwa 
Powiatowego w Staszowie Nr 28 9431 0005 2001 0021 8199 0008 Bank Spółdzielczy w 
Staszowie lub w kasie Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7. 
Za  termin  wpłaty  wadium uznaje  się  datę  wpływu środków  na  wskazane  konto 
Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Wadium  należy  wnieść  w  pieniądzu.  Nie  dopuszcza  się  wniesienia  wadium  w 
obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

12. W  przetargu  mogą  wziąć  udział  osoby  fizyczne  i  podmioty  prowadzące  działalność 
gospodarczą.

13. Uczestnicy  przetargu  zobowiązani  są  złożyć  dokumenty potwierdzające uprawnienia  
do uczestnictwa w przetargu:
� osoby fizyczne - dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium ( kserokopię ) wraz 

z  podaniem  numeru  konta,  na  które  wadium  zostanie  zwrócone  w  przypadku 
zaistnienia konieczności jego zwrotu,

� podmioty  prowadzące  działalność  gospodarczą  -  aktualny  wypis  z  właściwego 
rejestru,  poświadczone pełnomocnictwo do reprezentowania  podmiotu w przetargu 
oraz dowód wpłaty wadium (kserokopię) wraz z podaniem numeru konta, na które 
wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

� osoba  reprezentująca  w  przetargu  inną  osobę  winna  okazać  się  stosownym 
pełnomocnictwem notarialnym,

� oświadczenie, że przystępujący do przetargu zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia 
przetargowego oraz regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Nie  przedłożenie  któregokolwiek  z  wymaganych  dokumentów  skutkować  będzie  nie 
dopuszczeniem do udziału w przetargu. 
W  przypadku  uczestnictwa  w  przetargu  jednego  z  małżonków  wymagane  jest 
przedłożenie  pisemnego oświadczenia  woli  drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na 
nabycie  nieruchomości  ze  środków  pochodzących  z  majątku  wspólnego  lub  złożenie 
przez osobę  przystępującą  do przetargu oświadczenia woli  o nabyciu nieruchomości z 
majątku odrębnego ( art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm. )).

14. Przetarg  jest  ważny  bez  względu  na  liczbę  uczestników,  jeżeli  przynajmniej  jeden 
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

15.  Wadium  wniesione  w  pieniądzu  przez  uczestnika,  który  wygrał  przetarg  zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

16. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później 
niż  przed upływem 3 dni od dnia odwołania,  zamknięcia,  unieważnienia,  zakończenia 
przetargu wynikiem negatywnym.

17. Zarząd Powiatu wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej w ciągu miesiąca 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

18. Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono 
na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni, 
tj. od dnia 19.06.2015 r. do dnia 20.07.2015 r.
w Starostwie Powiatowym w Staszowie


