
OGŁOSZENIE
Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  na podstawie art.37 ust.1 i art. 38, w związku 
z art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21sierpnia 1997 r. (tekst jedn.- Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 22 września 2004r. Nr 207 poz.2108)   ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony
na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste  i sprzedaż  pomieszczeń gospodarczych w budynku garażowo-gospodarczym nieruchomości stanowiącej  własność Skarbu Państwa w udziale 340/1000

1. Nieruchomość położona w Kędzierzyn-Koźle, obręb AZOTY  ul. Grabskiego
L. p.

Oznaczenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza netto 
( zł)
Wysokość wadium
Postąpienie w przetargu (1% ceny wywoławczej)
Godzina przetargu
1.

Działka nr 4/64  karta mapy 1
Pow.0,0340 ha
KW 40905  w udziale 340/1000                









Nieruchomość zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 1 
o pow. użytkowej 7,80 m2 
w udziale 68/1000

1290,00 zł  w tym: 
930,00 zł cena udziału pomieszczenia gospodarczego
360,00 zł cena udziału w gruncie
130,00
20,00
1000
2.

Nieruchomość zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 2 
o pow. użytkowej 7,80 m2 
w udziale 68/1000

1290,00 zł  w tym: 
930,00 zł cena udziału pomieszczenia gospodarczego
360,00 zł cena udziału w gruncie
130,00
20,00
1015
3.

Nieruchomość zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 3 
o pow. użytkowej 7,80 m2 
w udziale 68/1000

1290,00 zł  w tym: 
930,00 zł cena udziału pomieszczenia gospodarczego
360,00 zł cena udziału w gruncie
130,00
20,00
1030
4.

Nieruchomość zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 4 
o pow. użytkowej 7,80 m2 
w udziale 68/1000

1290,00 zł  w tym: 
930,00 zł cena udziału pomieszczenia gospodarczego
360,00 zł cena udziału w gruncie
130,00
20,00
1045
5.

Nieruchomość zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 5 
o pow. użytkowej 7,80 m2 
w udziale 68/1000

1 130,00 zł  w tym: 
770,00 zł cena udziału pomieszczenia gospodarczego
360,00 zł cena udziału w gruncie
120,00
20,00
1100
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle powyższa nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

Po licytacji do ceny udziału w gruncie zostanie doliczony podatek VAT 22%
Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2009r, w Kędzierzynie-Koźlu,  przy ul. Piastowskiej 15,w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego, pokój  nr 17 (II piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne , jeżeli wniosą wadium w gotówce  lub przelewem na rachunek Starostwa PKO Bank Polska S.A.  I Oddział K-Kożle: 
Nr 06 1020 3714 0000 4602 0105 5573
Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 16  czerwca 2009 r.
(wpłat wadium można dokonać w kasie Starostwa Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przy pl. Wolności 13                 do godz. 1430,  lub na podany wyżej rachunek Starostwa )

Wpłacone wadium zostanie:
·	zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
·	zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
·	wadium ulega przepadkowi  w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne , o których mowa w art.2 ustawy z dnia 8 lipca2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz.1418), jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia  16 czerwca 2009r.,oraz złożą do tego dnia w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15 pok. Nr 21 następujące dokumenty:
	oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzającej uprawnienie do zaliczenia wartości pozostawionych nieruchomości na poczet ceny sprzedaży  z adnotacją właściwego wojewody o wyborze formy rekompensaty stosownie do art.7 ust.3 i 4 wyżej powołanej ustawy.

Pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium, wpłaca się do kasy Starostwa Powiatowego, przy    pl. Wolności 13, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży ( wycena nieruchomości 122,00zł brutto do każdego udziału )
Koszt sporządzenia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości  tel. 4823325 w.104




