Starosta Wągrowiecki
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Grabowie gmina Gołańcz
dnia 6 grudnia 2013 r. o godzinie 1000
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana położona w Grabowie
gmina Gołańcz, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona nr działki 56/2
o powierzchni 0,4100 ha z arkusza mapy 1, zapisana w księdze wieczystej
nr PO1B/00003152/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu – Wydział
Ksiąg Wieczystych.
W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 wpisano: „Ciężar realny w ilości 395,90
kwintali żyta z tytułu ceny nabycia nieruchomości. Spłata należności nastąpi po
przeliczeniu na złote według cen ustalonych przez Ministra Rolnictwa dla nabycia
nieruchomości z reformy rolnej lub szkolnictwa rolnego w 20 równych ratach
rocznych płatnych od dnia 1 października każdego roku, począwszy od roku 1958”.
Rzeczony wpis zostanie wykreślony przed dniem jaki zostanie wyznaczony na
przeprowadzenie przetargu, na podstawie zezwolenia Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Zgodnie z treścią zapisów planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr VII/38/95 z dnia 28.11.1995 r.
działka nr 56/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem P – tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów.
Działka nr 56/2 jest zabudowana budynkiem biurowo – socjalnym
o powierzchni użytkowej 82,37 m2 oraz budynkiem magazynu paliw o powierzchni
użytkowej 22,60 m2.
Ponadto na nieruchomości znajdują się budowle: ogrodzenie, oświetlenie
i utwardzenie terenu, dół wagi wozowej, studnia deszczowa chłonna, studnia kopana
wody pitnej, zbiornik na nieczystości, maszt flagowy, przyłącze wodociągowe,
przyłącze energetyczne oraz urządzenia: waga wozowa 50 tonowa mechaniczna
z pomostem żelbetowym, zbiornik na ON z studnią rewizyjną i wyjściem
do piezometru, dystrybutor ON oraz drzewostan.
Wartość nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego Pana
Piotra Wiśniewskiego (operat z dnia 10 kwietnia 2013 r.) na kwotę łączną 72.767,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych).
Na podstawie zarządzenia nr 16/2013 Starosty Wągrowieckiego z dnia
21 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym
nieograniczonym
Ustala się cenę wywoławczą opisanej powyżej nieruchomości
na kwotę 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT, gdyż sprzedaż jest zwolniona z podatku na
mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.
Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zmianami)

Wadium wynosi:

8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 roku o godzinie 1000 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15, w sali nr 110.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości,
w pieniądzu, w terminie do dnia 2 grudnia 2013 r. na konto Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu: Bank Pocztowy nr 52 1320 1351 2222 1111 2000 0048.
Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu winni przedłożyć komisji
przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty, a przedstawiciele osób
prawnych obowiązani są do przedłożenia umocowania do zaciągania zobowiązań
w imieniu i na rzecz tych osób.
Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania
przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone
w terminie do trzech dni po zakończeniu przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi
do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1418 ze zmianami), zwalnia
się z obowiązku wniesienia wadium, jeśli zgłoszą uczestnictwo w przetargu
i przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo zaliczenia
wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą
pisemne zobowiązania do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego
wadium, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
W celu umożliwienia organizatorowi przetargu zapoznania się z dokumentami
i dokonania potwierdzenia posiadanych uprawnień, osoby o których mowa powyżej,
winny zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 29 listopada 2013 r.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w razie zaistnienia
ważnych przyczyn niezależnych od organu.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono dnia 31 października 2013 r. na okres 30 dni na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w tymże dniu opublikowano
na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Wągrowcu a wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono
w „Tygodniku Wągrowieckim - wydanie z dnia 31 października 2013 r.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu ul. Kościuszki 15, pok. nr 1 tel. 67-2680-545,
nieruchomosci@wagrowiec.pl.

