
                           Uchwała Nr  115/15 

                                 Zarządu Powiatu Opolskiego

                                 z dnia   6 marca 2015r.

           w  sprawie  ogłoszenia  I  przetargu   na  sprzedaż  nieruchomości gruntowej 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 595 z późn. zm.), art.11 ust.1, art. 13 ust.1,

art. 25b, art. 28, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art.40 ust.1, pkt.1, art. 67 ust.2 pkt 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.

poz. 518 z późn. zm.), § 1, § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września

2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie

nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1490), § 69 ust.1 Statutu Powiatu

Opolskiego (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. Nr 113, poz.1727) oraz

zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/282/14 z dnia 16 października 2014r. w

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, Zarząd Powiatu

Opolskiego postanawia:

 

§ 1

Ogłosić I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, położonej w Niemodlinie,

oznaczonej numerem działki 515/1 z km. 9 o powierzchni 0,1069 ha, zapisanej w księdze

wieczystej nr OP1O/00083488/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu .      

- ogłoszenie o przetargu  stanowi  integralną część  niniejszej  uchwały.

                                                               

§ 2

Ustalić cenę wywoławczą  w  I  przetargu, nieruchomości wymienionej  w  § 1,  w wysokości

95.000,00 zł . 
Do ceny nieruchomości, uzyskanej w przetargu, zostanie doliczony podatek od towarów i

usług VAT w wysokości  obowiązującej w dniu sprzedaży.  

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Starostwa Powiatowego w Opolu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Zarząd Powiatu Opolskiego:

                                  1. Henryk Lakwa

           2. Leonarda Płoszaj

                                                                                              3. Krzysztof Wysdak

                                                                                              4. Rudolf Mohlek

            5. Sybilla Stelmach   

 



Nr GN.6840.1.2014.DK3                                                     Załącznik do Uchwały

                                                                                              Zarządu Powiatu Opolskiego  

                                                                               z dnia 6.03.2015r.  Nr 115/15   

Zarząd Powiatu Opolskiego

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 595 z późn. zm.), art.11 ust.1, art. 13 ust.1,

art. 25b, art. 28, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art., art.40 ust.1, pkt.1, art. 67 ust.2 pkt 1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z

2014 r. poz. 518 z późn. zm.), § 1, § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ), § 69 ust.1 Statutu Powiatu

Opolskiego (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. Nr 113, poz.1727) oraz

zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/282/14 z dnia 16 października 2014r. w

sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,      

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, położonej w Niemodlinie

oznaczonej numerem działki 515/1 z km. 9 o powierzchni 0,1069 ha, zapisanej w księdze

wieczystej nr OP1O/00083488/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu .  
     

Nieruchomość objęta przetargiem stanowi składnik zasobu nieruchomości Powiatu

Opolskiego. Położona jest przy ul. Krótkiej w Niemodlinie w sąsiedztwie ogrodów

działkowych, zabudowy mieszkaniowej oraz przedszkola.

W operacie ewidencji gruntów działka 515/1 oznaczona jest użytkami Bp 0,0439ha -

zurbanizowane tereny niezabudowane oraz  R IVa 0,0630 ha - grunty orne.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta

Niemodlin działka 515/1 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę

mieszkaniową z dopuszczeniem nieuciążliwych usług zasadniczo wbudowanych w parterowe

kondygnacje budynków mieszkalnych.

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka

515/1 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z

dopuszczeniem usług bytowych oraz usług z zakresu obsługi ludności lub przedsiębiorstw

wbudowanych w budynki mieszkalne.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży przylega do drogi gminnej oznaczonej nr działki

514 z km. 9, położona jest na terenie uzbrojonym w media, ale wymagających ich

doprowadzenia z dalszej odległości z ulicy Krótkiej. Na terenie działki znajduje się nieczynna

sieć kanalizacyjna. 

Nieruchomość nie jest obciążona nie ma w stosunku do nieruchomości jakichkolwiek roszczeń

osób trzecich, bądź ograniczeń w rozporządzaniu nią.  

Nieruchomość ogłoszona była do sprzedaży w wykazie z dnia 16 stycznia 2015r. podanym do

publicznej wiadomości.  

Dla  osób o których mowa w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2  cytowanej wyżej ustawy o gospodarce  

nieruchomościami termin do złożenia wniosku o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa

nabycia nieruchomości upłynął w dniu 27 lutego 2015r.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem

z ewidencji gruntów i budynków.
  



Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi    95.000,00 zł  

Wysokość wadium wynosi      9.500,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia wynosi     950,00 zł

Do ceny nieruchomości, uzyskanej w przetargu, zostanie doliczony podatek od towarów i

usług VAT w wysokości  obowiązującej w dniu sprzedaży.  
 

Przetarg odbędzie się dnia 16 kwietnia 2015r. o godz. 1100
w Starostwie

Powiatowym w Opolu Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Pl. Wolności

7/8,  pok.228 ( II piętro).

 Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1) wpłacenia wadium w pieniądzu w wysokości 9.500,00 zł, stanowiącej 10% ceny

wywoławczej, na konto Powiatu Opolskiego w Banku PKO BP I Oddział w Opolu Nr

96 1020 3668 0000 5602 0015 8774 w terminie do dnia 10.04.2015r. (za datę

wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w

Opolu),

2) złożenia pisemnego oświadczenia (oryginału) o zapoznaniu się z warunkami przetargu w

terminie do dnia 10.04.2015r. do godz. 1400 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i

Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu, Pl. Wolności 7/8,  pok. 236 lub 227 ( II piętro).

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego

oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem kapitału zagranicznego, zobowiązane są

dodatkowo do złożenia umowy spółki wraz z jej zmianami oraz aktualnego wyciągu z

Krajowego Rejestru Sądowego – w terminie i  miejscu jak w pkt.2.

Osoby będące cudzoziemcem zobowiązane będą przedłożyć zezwolenie ministra

właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości – w rozumieniu ustawy z dnia

24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z

2014 r., poz.1380).

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji

Przetargowej: 

1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport ),

2) pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu ( w formie pisemnej )

lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości ( w formie aktu notarialnego ),

3) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku  

      wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka.  

 

Wpłacone wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg,

zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie

zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca

nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w

miejscu i w terminie  podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej

kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni,

licząc od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.  

Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty

związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty okazania granic nieruchomości zbywanej

oraz koszty zawarcia umowy notarialnej. Okazanie granic, które odbywa się na wniosek



osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości, jak również poniesienie kosztów z tego tytułu,

następuje  przed zawarciem umowy notarialnej.

 Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,

złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem w sekretariacie

Starosty Opolskiego.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych

powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń

Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 i Placu Wolności 7/8 oraz na stronach

internetowych  www.powiatopolski.pl.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres 30 dni tj. od dnia 09.03.2015r. do

dnia 9.04.2015r.   na  tablicach ogłoszeń:   

- Starostwa Powiatowego w Opolu, ul  1 Maja 29, 

- Starostwa Powiatowego w Opolu-Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa        

   Plac Wolności  7/8 ,  

oraz zamieszcza się w prasie, publikuje się na stronie internetowej Powiatu Opolskiego

www.powiatopolski.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej.   

 

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Starostwa Powiatowego w Opolu, Plac Wolności 7/8 , pokój 227 i 236, tel.: 774412339,

774412343.

 

        Zarząd Powiatu Opolskiego:

                                  1. Henryk Lakwa

           2. Leonarda Płoszaj

                                                                                              3. Krzysztof Wysdak

                                                                                              4. Rudolf Mohlek

            5. Sybilla Stelmach   

 
 

 


