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Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 713.), art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), oraz § 6 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), w związku z wykonaniem uchwały Nr XXII/140/2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego
i Zarządzenia Nr V/348/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego- garażu
Nr I

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu użytkowego – garażu Nr I stanowiącego własność Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, o powierzchni użytkowej 19,60 m2, znajdującego się w budynku
mieszkalnym położonym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Juliusza
Słowackiego Nr 13A, wraz z udziałem wynoszącym 1960/60863 części
w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i urządzeniach,
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności
gruntu oznaczonego jako działka nr 34/1 (Obręb 35, arkusz 4) o powierzchni
1302,00 m2 dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
KI1O/00046288/6
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
przy ul. Jana Głogowskiego 3/5, w sali 003 (parter) i rozpocznie się o godzinie 1000.

Warunki przetargu:
Dla potrzeb przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu
użytkowego- garażu Nr I wraz z udziałem wynoszącym 1960/60863 w częściach wspólnych budynku i
urządzeniach i w prawie własności gruntu ustala się następujące warunki:

Cena wywoławcza

Wadium

Minimalne postąpienie nie
może być niższe niż

18 000,00 zł

1 800,00 zł

180,00 zł

Sprzedaż lokalu użytkowego – garażu Nr I wraz z udziałem wynoszącym 1960/60863 w częściach
wspólnych budynku i urządzeniach wraz z udziałem w prawie własności gruntu podlega zwolnieniu
od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust.8 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)
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Wadium należy uiścić do dnia 21 września 2020 r. Wadium może być wnoszone wyłącznie
w pieniądzu PLN w formie przelewu bankowego na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –
PKO BP S.A. 03 1020 2629 0000 9802 0341 0131. Dokument wpłaty wadium powinien zawierać dane
uczestnika przetargu.
Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej działki został przeprowadzony w dniu 8 czerwca 2020 r.

Opis lokalu użytkowego – garażu Nr I:
Lokal użytkowy – garaż Nr I o powierzchni użytkowej 19,60 m2 usytuowany jest w budynku
mieszkalnym przy ulicy Juliusza Słowackiego 13A, który jest budynkiem trzykondygancyjnym,
jednoklatkowym. Wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Rok zakończenia budowy 1959.
W przedmiotowym budynku znajduje się łącznie 11 lokali w tym: 9 lokali mieszkalnych i 2 lokale
użytkowe – garaże.
Lokal użytkowy – garaż Nr I znajduje się w części budynku na wysokim podpiwniczeniu i posiada
bezpośredni wyjazd oraz wyjście na ulicę Juliusza Słowackiego. Garaż jest wolny, niewynajmowany.

Opis nieruchomości
Nieruchomość zabudowana przy ulicy Juliusza Słowackiego Nr 13A położona jest w strefie pośredniej
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się między innymi budynki
mieszkalne wielorodzinne, budynki oświaty oraz użyteczności publicznej.
W nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego Nr 13A istnieje wspólnota
mieszkaniowa. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej jako właściciel
5 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali użytkowych – garaży (w tym przedmiotowego). Dla przedmiotowej
nieruchomości gruntowej zabudowanej urządzona jest księga wieczysta KI1O/00046288/6.
Jak wynika z księgi wieczystej KI1O/00046288/6 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jako współwłaściciel
nieruchomości posiada udział wnoszący 35671/60863 części w nieruchomości wspólnej.
W dziale III tej księgi wieczystej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki nr 34/1
w prawo własności - istnieje wpis: ”Roszczenie o roczną opłatę przekształceniową w kwocie 640,99 zł.
Okres wnoszenia opłaty wynosi 20 lat” - w związku z wydanym przez Skarb Państwa – Starostę
Ostrowieckiego w dniu 06 marca 2019r. zaświadczeniem znak: GRN.I.6825.26.5.2019 w trybie ustawy
z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Nabywca lokalu użytkowego - garażu Nr I zobowiązany będzie do wnoszenia opłaty przekształceniowej
proporcjonalnie do nabytego udziału, tj. 1960/60863 części.
Poza tym nieruchomość nie jest przedmiotem innych obciążeń ani zobowiązań.
Nabywca lokalu użytkowego - garażu Nr I, stanie się członkiem wspólnoty mieszkaniowej
nieruchomości położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego Nr 13A i zobowiązany będzie do ponoszenia
opłat związanych z utrzymaniem nabytego lokalu użytkowego - garażu oraz uczestniczyć będzie
w kosztach zarządu nieruchomością wspólną. Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
uiszczać będzie zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej i na fundusz remontowy – 3,74
zł/m2/m-c, w formie bieżących opłat, płatnych na prowadzony rachunek bieżący Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ulicy Juliusza Słowackiego Nr 13A.
Oględziny lokalu użytkowego-garażu Nr I możliwe będą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z Wydziałem Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, pokój nr 214,
tel. 41 26-72-228.
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Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Teren, na którym znajduje się budynek mieszkalny Słowackiego Nr 13A, a w nim lokal użytkowy – garaż
Nr I przeznaczony do sprzedaży, położony jest na terenie nie objętym ustaleniami żadnego
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Zgodnie ze Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nieruchomość znajduje się w na „obszarze uformowanych zespołów zabudowy wielorodzinnej
z dominacją zabudowy blokowej”.
W ewidencji gruntów działka nr 34/1, na której znajduje się budynek mieszkalny przy ulicy Juliusza
Słowackiego Nr 13A oznaczona jest symbolem: „B” – tereny mieszkaniowe.

Dodatkowe informacje związane z uczestnictwem w przetargu:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wymagane wadium.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez
uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji
przetargowej dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba
upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez
pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego
do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną –
wymagane jest okazanie pełnomocnictwa, z podpisem potwierdzonym notarialnie,
upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości, za wylicytowaną przez
niego cenę.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – wskazane jest przedłożenie
pisemnej zgody współmałżonka (z podpisem potwierdzonym notarialnie lub złożonym
w obecności Pracownika Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych) do reprezentowania go
w przetargu i nabycia nieruchomości za środki pochodzące z majątku wspólnego
za wylicytowaną przez niego cenę lub też złożenie przez osobę przystępującą do przetargu
oświadczenia woli, że nabycie nieruchomości nastąpi na majątek odrębny. Z uwagi na treść art.
37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086
z późn. zm.) nabycie wylicytowanej nieruchomości będzie wymagało dla swej ważności zgody
drugiego małżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego albo poprzez wspólne przystąpienie
małżonków do aktu notarialnego nabycia nieruchomości albo wyrażenie zgody w osobnym
akcie notarialnym.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zostanie
cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), będzie on zobowiązany
do dnia zawarcia umowy sprzedaży tej nieruchomości, przedłożyć zbywającemu wydane
na zasadach i w sytuacjach przewidzianych cyt. ustawą zezwolenie właściwego ministra
na nabycie nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki
wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu
Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie – nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu – przelewem na wskazane konto.
W przypadku uchylenia się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej, wadium
nie podlega zwrotowi.
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Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłat sądowych
związanych z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponoszą nabywcy.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela:
−
−

na temat warunków przetargu – Referat Przetargów i Zamówień Publicznych – Wydział
Organizacyjno – Prawny Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5,
pokój 210, tel. 41 26-72-133,
na temat lokalu– Referat Obrotu Nieruchomościami – Wydział Mienia Komunalnego Urzędu
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5, pokój 214, tel. 41 26-72-228.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu,
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.
Z up. Prezydent Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 20 sierpnia 2020 r.
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