O G Ł O S Z E N I E

O

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 z późn. zm.), 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. 1990 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 z późn. zm.),
w związku z wykonaniem uchwały Nr XXXIII/60/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26
czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości i Zarządzenia Nr V/421/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2020 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu
na sprzedaż nieruchomości

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, oznaczonej jako działka gruntu nr 43/1 (obr. 35, ark. 1)
o powierzchni 0,2043 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim
przy ul. dr Adama Wardyńskiego 26, objętej księgą wieczystą
Nr KI1O/00021051/5.
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2021 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 przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ustala
się następujące warunki:

Cena wywoławcza netto

Wadium

Minimalne postąpienie nie
może być niższe niż

590 000,00 zł

59 000,00 zł

5 900,00 zł

Jeżeli na dzień sprzedaży nie zmienią się uwarunkowania mające wpływ na podatek od towarów i usług
(VAT), sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT,
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)
Stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku,
o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich
części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:
1)
są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
2)
złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy
naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy
budynku, budowli lub ich części.
Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2, musi
również zawierać:
1)
imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego
dostawy oraz nabywcy;
2)
planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
3)
adres budynku, budowli lub ich części.
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Wadium należy uiścić do dnia 23 marca 2021 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 i przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość w centrum miasta. W otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i wielorodzinna oraz handlowo-usługowa. Nieruchomość o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu.
Dogodny dojazd do nieruchomości, drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. dr Adama Wardyńskiego. Na nieruchomości
znajdują się niżej opisane budynki:
1) Wolnostojący budynek parterowy z poddaszem użytkowym (częściowo podpiwniczony):
Wg pomiarów z natury, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego powierzchnia
użytkowa budynku wynosi 347,84 m2, w tym:
- powierzchnia użytkowa podpiwniczenia – 18,56 m2,
- powierzchnia użytkowa parteru – 189,09 m2,
- powierzchnia użytkowa poddasza użytkowego – 140,19 m2.
Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej murowanej i wyposażony
jest w następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną (sieć miejska), centralnego ogrzewania
(zasilana z sieci ciepłowniczej), gazową (licznik zdemontowany), teletechniczną, alarmową,
odgromową oraz kanalizację deszczową.
Zgodnie z kartoteką budynków:
- rok zakończenia budowy – 1914,
- powierzchnia zabudowy – 254,00 m2,
- nr ewidencyjny: 35.1-43/1;1,
- sklasyfikowany jako budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe.
Budynek dotychczas pełnił funkcję o charakterze użyteczności publicznej (była siedziba
Miejskiej Biblioteki Publicznej).
Budynek byłej siedziby MBP (Dom Saskich) ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków
oraz zlokalizowany jest na ujętej w tej ewidencji – historycznym układzie urbanistycznym Śródmieście
(centrum).
2) Budynek garażowy:
Wg pomiarów z natury, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego powierzchnia
użytkowa budynku wynosi 15,37 m2.
Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej murowanej i wyposażony jest
w instalację elektryczną.
Zgodnie z kartoteką budynków:
- rok zakończenia budowy – 1980,
- powierzchnia zabudowy – 13,00 m2,
- nr ewidencyjny: 35.1-43/1;2,
- sklasyfikowany jako budynki transportu i łączności.
3) Budynek gospodarczo-garażowy:
Wg pomiarów z natury, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego powierzchnia
użytkowa budynku wynosi 52,02 m2.
Składa się on z trzech pomieszczeń gospodarczych o powierzchniach użytkowych: 9,86 m2, 9,65
m2 i 16,21 m2 oraz garażu o powierzchni użytkowej 16,30 m2.
Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej murowanej i wyposażony jest
w instalację elektryczną.
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Zgodnie z kartoteką budynków:
- rok zakończenia budowy – 1980,
- powierzchnia zabudowy – 52,00 m2,
- nr ewidencyjny: 35.1-43/1;3,
- sklasyfikowany jako pozostałe budynki niemieszkalne.
Teren działki jest ogrodzony. W granicach działki znajdują się: chodnik o nawierzchni asfaltowej
– stanowiący dojście od furtki do wejścia głównego, dojazd utwardzony kostką betonową od bramy
wjazdowej, plac przed budynkami gospodarczo-garażowymi oraz tereny zielone.
Gmina nie posiada dokumentacji projektowo-budowlanej obiektów znajdujących się
na gruncie ani świadectwa charakterystyki energetycznej budynku byłej siedziby MBP. Gmina jest
w posiadaniu książki obiektu budowlanego dla budynku byłej siedziby MBP.
W ewidencji gruntów wykazano dla działki nr 43/1 użytek gruntowy z grupy gruntów
zabudowanych i zurbanizowanych, oznaczony symbolem: „B” – tereny mieszkaniowe.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście
w Ostrowcu Świętokrzyskim, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVI/766/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim z dnia 28 grudnia 2001r. – przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze
oznaczonym na rysunku planem symbolem 1U/Mn – tereny zabudowy usług
miastotwórczych/zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dla terenu 1U/Mn plan ustala m.in.:
1) przeznaczenie podstawowe terenu pod zabudowę o funkcji usług miastotwórczych,
z wyłączeniem usług handlu, z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
2) dopuszcza się przeznaczenie podstawowe terenu pod zabudowę o funkcji mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Teren 1U/Mn objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską.
W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków,
a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego
wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
Jak wynika z treści mapy zasadniczej, oprócz sieci doprowadzonych do budynku (na mapie
zasadniczej przedstawione są następujące sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa,
ciepłownicza, telekomunikacyjna i kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami) – przez działkę nr 43/1
przebiega także sieć elektroenergetyczna i kanalizacji deszczowej do budynku znajdującego się
na sąsiedniej działce nr 42/1 (obr. 35, ark. 1).
Poza tym nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.
Oględziny budynków znajdujących się na przedmiotowej działce możliwe będą
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Wydziałem Mienia Komunalnego Urzędu
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, tel. 41 26-72-265.
W razie ujawnienia w trakcie wykonywania robót budowlanych dotąd nieustalonych sieci
lub innych urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów
sieci, a wynikłe kolizje będą rozwiązywane staraniem oraz na koszt nabywcy.
Włączenie obiektów do infrastruktury technicznej będzie możliwe na warunkach
i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami sieci. Czynności te pozostają po stronie przyszłego
nabywcy nieruchomości.
Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić zgodnie z ustawą
z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).
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Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, ewentualne uporządkowanie
nieruchomości następuje na koszt i staraniem nabywcy.

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 nieruchomości.
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 opłaty sądowe
związane z dokonywaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Okazanie punktów granicznych nieruchomości przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie
nabywcy i na jego koszt.

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 nieruchomości – Referat Obrotu Nieruchomościami – Wydział Mienia Komunalnego
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5, pokój 214, tel. 41 2672-265.
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu,
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Z up. Prezydenta Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
……………………………………………………………..
Prezydent Miasta
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 12 stycznia 2021 r.
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