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P R Z E T A R G U

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 (tekst jednolity 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
XXXI/32/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zbycia części
nieruchomości i Zarządzenia Nr V/299/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca
2020 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na sprzedaż części nieruchomości
w postaci lokalu użytkowego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 242,67 m2, stanowiącego
własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, znajdującego się w budynku
wielomieszkaniowym położonym przy ulicy Starokunowskiej Nr 1/7,
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku
i urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali
oraz w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 68/4 (Obręb 36,
arkusz 4) o powierzchni 798,00 m2, dla której to nieruchomości gruntowej
urządzona jest księga wieczysta numer KI1O/00013988/3.
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2020 r. w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
przy ul. Jana Głogowskiego 3/5, w sali 001 (parter) i rozpocznie się o godzinie 1000.

Warunki przetargu:
Dla potrzeb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego
Nr 2 wraz z udziałem wynoszącym 24267/130695 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

410 000,00 zł

41 000,00 zł

4 100,00 zł

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 106), w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy - sprzedaż przedmiotowego
lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz udziałem
w gruncie podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług
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Wadium należy uiścić do dnia 2 października 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.

Opis lokalu użytkowego:
Lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 242,67 m2 znajduje się w budynku wielomieszkaniowym
położonym przy ulicy Starokunowskiej Nr 1/7, który jest budynkiem pięciokondygancyjnym,
trzyklatkowym, wybudowanym w 1960r. Usytuowany jest na parterze przedmiotowego budynku,
posiada także pomieszczenia magazynowe w piwnicy oraz pomieszczenie gospodarcze na piętrze.
Do kondygnacji podziemnej (piwnicy) i na piętro prowadzi klatka schodowa znajdująca się w obrębie
lokalu.
Do lokalu użytkowego nr 2 prowadzą trzy wejścia tj. dwa wejścia od strony ulicy Starokunowskiej (od
strony północnej), jedno od strony podwórka (od strony południowej). Przedmiotowy lokal użytkowy
wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, c.o.
Dla przedmiotowego lokalu użytkowego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki
energetycznej.

Opis nieruchomości
Nieruchomość zabudowana przy ulicy Starokunowskiej Nr 1/7 położona jest w strefie centrum miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się między innymi budynki
wielomieszkaniowe oraz budynki użyteczności publicznej.
Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer KI1O/00013988/3.
W związku z dokonaniem w dniu 07 sierpnia 2020 roku regulacji udziałów w częściach wspólnych
nieruchomości aktem notarialnym Rep. ”A” Nr 576/2020 - został złożony wniosek do Sądu Rejonowego
V Wydziału Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim o wykreślenie istniejącego w dziale III tej
księgi wieczystej ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
w zakresie dotyczącym udziału przysługującego Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.
Sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 nastąpi wraz z udziałem wynoszącym 24267/130695 w częściach
wspólnych budynku i urządzeniach oraz w gruncie.
Wyodrębnienie samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 nastąpi z chwilą przeniesienia własności lokalu
na nabywcę, który zostanie wyłoniony w przetargu.
W ramach regulacji spraw własnościowych przewidziane jest również zbycie, na rzecz właścicieli lokali
znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Starokunowskiej 1/7, udziałów w działce
nr 68/12 (Obr.36, ark.4), na której usytuowany jest częściowo ten budynek.
W ewidencji gruntów działka nr 68/4, na której znajduje się budynek wielomieszkaniowy przy ulicy
Starokunowskiej Nr 1/7 oznaczona jest symbolem : „B” – tereny mieszkaniowe.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Teren na którym znajduje się budynek wielomieszkaniowy Starokunowska Nr 1/7, a w nim lokal
użytkowy nr 2 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 na obszarze opisanym jako „strefa centrum o mocno zaawansowanych
procesach centrotwórcznych (występowanie silnie zwartej zabudowy z przemieszanymi funkcjamiobszary o mocno zaawansowanym procesie koncentracji usług publicznych”.
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Ustanowienie odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych, wchodzących
w skład nieruchomości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 532 z późn.zm).
Nabywca lokalu użytkowego nr 2, stanie się członkiem wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości
położonej przy ulicy Starokunowskiej Nr 1/7, którą obecnie tworzą właściciele 23 lokali mieszkalnych
oraz Gmina Ostrowiec Świętokrzyski i zobowiązany będzie do ponoszenia opłat związanych
z utrzymaniem nabytego lokalu użytkowego oraz uczestniczyć w kosztach zarządu związanych
z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, na pokrycie których właściciel wnosi zaliczki w formie
bieżących opłat, które są płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, stosownie do swoich udziałów
w nieruchomości wspólnej.
Aktualnie wysokość zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej wynosi 1,98 zł/m2/m-c
oraz fundusz remontowy wynosi 1,10 zł/m2/m-c. Wysokości w/w zaliczki i funduszu remontowego
obowiązują do dnia 31 marca 2021 roku.
Zarządcą nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Starokunowskiej 1/7 jest Ostrowieckie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy
Henryka Sienkiewicza 65/10A.
Poza tym nieruchomość nie jest przedmiotem innych obciążeń ani zobowiązań.

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
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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.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłat sądowych
związanych z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.

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. P
Z up. Prezydent Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 3 września 2020 r.

4|Strona

