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Nr 412023 z dnia 12 stvczriaZjŻ3 r.Z-;i K-4\ D P O\\- I-\TLT

G0liC'rr-ShliELlC oGŁoSZENIE o PIERWSZYM PRZETARGU
z dnia Ę..0.A. 2023 r.

Zarząd Powiatu G rowskiego
działając na podstawie art. 32 ust. l i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2022 p,oz- 1526 tj.) oraz art.25b, art. 37 ust. l, art. 40 ust.1 pkt l,

art. 67 ust. 2 pkt lustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z202l r. poz. l899 ze nn.)
ogłasza pierwsry przet^rg ustny nieograniczony na spruedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu

G rowskiego, położonej w miejscowości Kowalowo numer 60/1

Wadium

l4.750'00 zł.
słownie:
(czternaście
tysięCy
siedemset
pięćdziesiqt
złotych)

Cena w1łvolawcza
dzialki

147.500'00 zł.
(Słownie: sto

czterdzieści siedem
tys ięCy pięćS et złotych

00/r 00)

Sprzedaz
przedmiotowej

nieruchomości nie
podlega

opodatkowaniu
podatkiem VAT

Termin i miejsce
przetargu

23 lutego Ż023 r.
godz. 10.00

Starostwo
Powiatowe w

G rze
ul. Mickiewicza I

56-200 G ra
sala numer I

(parter)

Prz,eznaczeniew
miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego

Dziakaw 60/l zgodnie ze
Studium uwarunkowari i

kierunk w zagospodarowania
przestrzennego gminy Wąsosz
zatwier dzonym uchwałą Rady

Miej skiej Wąsosza Zmiana
Studium Uwarunkowari i

Kierunk w
Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy
Wąsosz Uchwała IX/ 5 5 /20l l
z dnia 20 I I -08-23 stanorvi
PG-tereny powierzchniowej

eksploatacii surowc w.

Opis nieruchomości

Nieruchomość połozona w peryferyjnej części
miejscowości' pośr d teren w niezabudowanych

stanowiących tereny uĄrtkowania leśnego, dojazd do
nieruchomości korzystny, dziaka posiada bezpośredni
dostęp do drogi publiczrej. Graniczy bezpośrednio z

działkami leśnymi. Ma ksaałt nieregularny, zblizony do
wieloboku, nie jest wygrodzona, nawierzchnia działki w

części utwardzona mieszanką bitumicmą, na działce
pojedyncze zakzaczenia i zadrzewienia - samosieje.

Kr tsrym bokiem działkaprryIega do drogi oanaczonej
numerem dziaki 93, droga nr P21304. Dziaka nie jest

wyposźVona w sieci technicznego uzbrojenia.

Oznaczenie
Nieruchomości według
księgi wiecrystej oraz

Katastru nieruchomości

Nr dzialki 60/1

KW nr LEIG/00078980/l
obręb: Kowalowo 00l6

gmina Wąsosz

Powierzchnia działki:
0,8969 ha

Rodzaj urytku:
N - 0,7934 ha
Ba-0,1035 ha

1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby ftryczne i prawne.
2. Warunkiem zgloszenia uczestnictwaw przetargu jest wpłata wadium w formie pienięznej, najp żniej do dnia: 17 lutego 2023 r. na konto Powiatu G rowskiego

o numerze -09 1090 1261 0000 0001 4969 8719- prowadzone przez Santander Bank.
o Za termin wniesienia Wadium uważa się dzie zaksięgowania wadium na koncie Powiatu.
o Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,Wadium - przetarg, Kowalowo, działka 6o|L"
o !Ą/ przypadku gdy oferentem jest osoba pozostająca W związku małżeriskim na zasadzie ustawowej wsp lności majątkowej, jedno Wadium musi zostać

wniesione przez oboje małżonk w lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo wsp łmałżonka do wniesienia wadium.
o Wadium wpłacone przezzwycięzcę przetargU,zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni

fu n kcję zabezpieczającą.
W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi.

o Wadium jest zwracane w przypadku odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zako czenia przetargu wynikiem negatywnym.



o osobom, kt re nie wygrały przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie p źniej niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwotania,
zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakoriczenia wynikiem negatywnym.

3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:
l) dokument tożsamości: dow d osobisty lub paszport
2) oryginał dowodu wpłał wadium w wersji papierowej
oraz pozostałe dokumenty:
- osoby ftzyczne prowadzące działalnoś gospodarczą_ zaśvmadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej' umowę sp łki cywilnej,
- podmioty, na kt re przepisy ustawy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny (z ostatnich 6 miesięcy)
odpis z KRS,
- cudzoziemcy _ (w rozumieniu ustawy z dria}4 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemc w Dz. U. z 2017 r. poz. 2278)
uwierzytelniony przeztłlłrnaczaprzysięgłego odpis z właściwego rejestru, promesę wydaną plzezMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub
zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zenvolerie jest wymagane. Cudzoziemiec, kt ry nie posiadał co najmniej jednej
promesy w dniu przetargl musi przedłoĘć sprzedającemu zemvo|ełie właściwego ministra na nabycie nieruchomości przed zavłarciem rrmowy
sprzedaŻy pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium,
- pełnomocnicy _ dodatkowo notarialne pełnomocnictwo do udziału w przetargu i reprezentowaniu osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości,
- osoby ftzyczne (lub osoby prowadzące działa|ność gospodarczą) pozostające w zutiązku małzeriskim i posiadające ustr j wsp lności majątkowej _
do udziału w przetargu wymaganajest obecność obojga małzonk w. W przypadku uczestnictwa jednego małŻorkanależy przedłożyc (w oryginale)
pisemne oświadczenie wsp łmałŻotlką o wyrażeniu zgody na przysĘpienie małŻonka do przetargu z zartiarem nabycia nieruchomości, będącej
przedmiotemprzetarga ze środk w pochodzącychz majątku wsp lnego zacenę ustaloną w przetargu.

4. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosi mniej nlż 1o/o ceny wywoławczej z zaoVłągleniem
w g rę do pełnych dziesiątek złoĘch.

5. Cena sprzedaĘ jest płatna przelewem na konto Starostwa Powiatowego w G rze o numerze -09 109012610000 00014969 87L9- naip źnieitzv dni przed

zawarciem umowy.
6. Wygrywający przetargpokrywa koszĘ notarialne i wiecrystoksięgowe orazopłaty podatkowe.
7. Sprzedaz działki następuje na podstawie danych określonych w ewidencji grunt w i budynk w. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbyvvca

nie ponosi odpowiedzialności zawady ukryte nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
8. o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedazy młycięzcaprzetargu zavliadamianyjest na piśmie najp zniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrrygnięcia przetargu.
9. Zarąd Powiatu G rowskiego zastrzega sobie prawo do odsĘpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przycryny. lnformacja o odwołaniu zostanie

ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszeniaprzetargu'
l0. Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Starostwa Powiatowego w G rze, zamieszczono na stronach internetowych Starostwa w tym BIP oraz opublikowano

w prasie lokalnej.
11. Termin składania oświadcze osobom wymienionym w arl 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z202I

poz. 1899), prrysługującym pierwszeristwo w nabyciu nieruchomości. uptvnął 29 grudnia 2022 r.
12 zt_-__--t- t--f a_: t-^ :1, D:---^ 
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w godzinach pracy urzędowania Starostwa Powiatowego w G rze.

ZARZĄD PoWIATU cÓnowsKlEco


