
STAROSTA
GÓRowsKI

Zarządzenie nr2ttzlzz

Starosty Górowskiego

z dnia 21 kwietnia}O22 r.

w sprawie wyznaczcnia komisji przctargowcj dla picrwszcgo przctargu ustncgo
nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Górze, gmina
Góra, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 931.

Napodstawie art.37 ust. 1, art.38, art.40 ust. 1 pkt l, wzwiązku zart.tl ust. l i art.
23 ust. I pkt7 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z202I poz. 1899) i $ 8 ust. 2Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniaprzetargów oraz rokowańnazbycie nieruchomości
(Dz. U. z 22I poz. 2ŻI3) oraz w wykonaniu Zaruądzenia nr 47 Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 17 lfiego 2022r. w sprawie wyrażęni zgody na sprzedaż w drodze przetargu tlstnego
nieograniczonego' prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własnośó
Skarbu Państwa, położonei w Górze, prry ul. Tadeusza Kościuszki, Starosta Górowski
zarządza, co następuj c :

$1.
Wyznacza się Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 30 maja 2022 r.
o godz. 1100 w sali numer 1 Starostwa Powiatowego w Górze, przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0'Ż162 ha oznaczonej jako
działka numer 93I, połozonej w Górze ptzy ul. Tadeusza Kościuszki 4 (KW nr
LE1 G/0007563 8/8)' w składzie:

1. Andrzej Rogala - przewodniczący Komisji
2. Natalia Kornicka _ członek Komisji
3. Piotr Jankowski - członek Komisii

$2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura cospodarki Nięruchomościami
Starostwa Powiatowego w Górze.

s3.
Zarzqdzcnic wclrodzi w Ęcic z dnicrn podpisania.
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Załącmknr l do Zarządzenia
Starosty G rowskiego nr Ż812022 z dniaZl kwietnia}l2Żr.

oGŁosZENm o I PRZETARGU
z d,nia 21 krvietnia 2022 r.

STAROSTA GOROWSKI
działającnapodstawie art.38 ustawy zdnia2l sierpnia |997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z202l poz.1899 zenn.) oraz $ 3, s 4' $ 6 i $ 13 ro4orządzeniakady
Ministr w zdnia14 września 2004r' w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniaprzetarg w orazrokowari nazbycie nieruchomoŚci(Dz.U. z202l poz.2213)

ogłasza lprzetargustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej' stanowiącej własność Skarbu
Par{stwa, położonej w Gr rze przy ul. Tadeusza Kościuszki 4

Wadium

35.350'00 zł.
słownie:
trzydzieści pięć
tysięcy trzysta
pięćdziesiqt
złotych

Cena wywolawcza
działki

353.500,00 zl. brutto
Słownie: trzysta

pięćdziesiqt trzy tysiqce
pięćset złotych 00/I00

Termin i miejsce
przetargu

30 maja 2022 r.
godz. 11.00

Starostwo
Powiatowe w

G rze
ul. Mickiewicza

I

56-200 G ra
sala numer I

(parter)

Przeznaczenie w
miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego

N ięruchomo ś ć zloka|izow ana
jest w jednostce planu

AEAl0MWnru zgodniez
miejscowym planem
zagospodarowania

przestrzennego UMIG w
G rze zprzemaczeniem dla
zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej niskiej, usługi
nieuciązliwe z zakresu handlu'
gastronomii, obsługi ludności
lub przedsiębiorstw' kulfury i

turystyki.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana omaczona w
ewidencji grunt w jako grunty zabudowane i

zurbanizowane: inne zabudowane omaczona w ewidencji
grunt w jako Bi. Była siedziba Powiatowej StraĄ

Pożarnej w G rze. Nieruchomość utwardzona,
ogrodzona. Uzbrojona w sieci: wodociągową'
kanalizacyjną, gazową i elektryczrą. Na ww.

nieruchomości usytuowany jest budynek uŻytkowy
wolnostojący, dwukondygrracyjny, niepodpiwn iczony'

Konstrukcja budynku tradyryjna, murowana. Na parterze

budynku majdująsię garaŻe, pomieszczenia tęchniczrę i
ułtkowe. Na piętrze usytuowane są pomieszczenia
biurowe, sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne.

Oznaczenie
Nieruchomości wedlug
księgi wieczystej oraz

Katastru nieruchomości

Nr działki 931

KW nr LEIG/00075638/8
obręb: G ra
Gm. G ra

Ul. Tadeusza Kościuszki 4

Powierzchnia działki:.
0,2162ha

Pow. użytkow a:825,00 m2
Pow.2ab.1529,00 m2
Kubatura:6650,00 m3

1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby ftzyczne i prawne.

2. WaruŃiem zg]oszenia uczestnictwaw przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej, najp źniej do dnia: 24 maja2022 r. na konto Starostwa

Powiatowego w G rze o numerze 25 1O9O 1261 0000 0001 4969 8722 prowadzone przez Santander Bank.

o 1atermin wniesienia wadium uważa się dzie zaksięgowania wadium na koncie Starostwa Powiatowego W G rze.

o Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,Wadium - przetarg, G ra, działka93L"
o W przypadku gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małże skim 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 przez zwycięzcę przetargu,zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium

pełni fu n kcję za bezpieczającą.
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 wygraĘ przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie p źniej niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania,

zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakoriczenia wynikiem negatywnym.



3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

1) dokument tożsamości: dow d osobisty lub paszport
2) oryginał dowodu lvpłaty wadium w wersji papierowej
oraz pozostałe dokumenty:
- osoby flzyczne prowadące działalność gospodarczą_zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę społki cywilnej,

- podmioĘ, na ktr re przepisy ustawy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do KĄowęo Rejestru Sądowego - aktualny (z ostatnich 6 miesięcy)

odpis z KRS,
- cudzoziemcy - (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemc w Dz. U. z 2017 r. poz. ŻŻ78)

uwierzytelniony przezt}lrnacza przysięgłego odpis z właściwego rejestru, promesę lvydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub

zezwoienie na naĘcie nieruchomości, w prrypadku gdy takie zezvłolenie jest wymagane. Cudzoziemiec, kt ry nie posiadał co najmniej jednej promesy w

dniu przetargu musi przedłoĘ sprzedającemu zezwolenie właściwego ministra na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedtĘ pod rygorem
utraty wpłaconego do przetargu wadium,
- pełnomocnicy - dodatkowonotarialne pełnomocnictwo do udziału w przetargu i reprezentowaniu osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości,

- osoby firyczne (lub osoby prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małże skim i posiadające ustr j wsp lności majątkowej

- do udziafu w przetargu *ymaganu jest obecnoś obojga małżonk w. W przypadku uczestnictwa jednego małzonka naleĘ przedłoĘć (w oryginale)

pisemne oświadczenie 
-wsp 

ŁnaŁonka, o wyrżeniu zgody na prrysĘpienie małżonka do przetnga z zarliarem nabycia nieruchomości, będącej

przedmiotem przetarguze środk w pochodzącychzmajątku wsp lnego zacenę ustaloną w przetargu.

4. o wysokości postąpienia decydują uczesfrticy przetargu, z Wm, że posĘpienie nie może wynosi mniej ni 1%o ceny wywoławczej z zaokrągleniem

w g rę do pełnych dziesiątek złoĘch.
5. Cena sprzed łĘ brutto jest płatna przelewem na konto Starostwa Powiatowego w G rze o numerze 25 1090 1261 0000 0001 4969 8722 naip źniei dwa dni

przed zawarciem umowy.
6. Wygrywający przetargpokrywa koszty notarialne i wieczystoksięgowe oraz opłaty podatkowe.

7. spoeauz-ariałLi następuje na podstawie danych określonych w ewidencji grunt w i budyntri w. Nabywca przejmuje nieruchomoś w stanie istniejącym.

Zbywcanie ponosi odpowiedzialności zawady ukrfie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

8. o ierminie imiejscu zawarciaumowy sprzedaĘ złłycięzcaprzetargu zawiadamiany jest na piśmie najp Źniej w ciągu 2I dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu.
g. śt*o.tu G rowski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie

ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszeniaprzetargu-
10. Nlniejsze ogłoszenie wywiesźono w siedzibie Starostwa Powiatowego w G rze, zaInieszczono na stronach internetowych Starostwaoraz opublikowano w

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

z202I poz. 1899), przysługującym pierwsze stwo w nabyciu nieruchomości. uptvnął 20 kwietnia 2022 r.

12.
w godzinach pracy urzędowania Starostwa Powiatowego w G rze.

STAROSTA GOROWSKI
URSZULA SZMYD]N{SKA


