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Prezydent Miasta Starachowice og?osi? trzeci przetarg ustny nieograniczony sprzeda? ni?ej wymienionych
niezabudowanych cz??ci nieruchomo?ci gruntowej stanowi?cej w?asno?? Gminy Starachowice, dla której S?d
Rejonowy w Starachowicach prowadzi ksi?g? wieczyst? nr KI1H/00022260/3, po?o?onej w Starachowicach przy
ul. Lenartowskiej, cz??ci oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obr?bu 0007 jako
dzia?ki:
1. nr 454/7 o powierzchni 0,1553 ha,
2. nr 3454/8 o powierzchni 0,1212 ha,

Nieruchomo?ci obj?te przetargiem zgodnie z Decyzj? Nr 142/07 Prezydenta Miasta Starachowice o warunkach
zabudowy z dnia 30.11.2017 r. ustalaj?c? warunki i szczegó?owe zasady zagospodarowania terenu i jego
zabudowy dla inwestycji polegaj?cej na budowie trzech budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostoj?cej wraz z
urz?dzeniami budowlanymi i zbiornikami na nieczysto?ci ciek?e, budowie zjazdu z ul. Lenartowskiej wraz z
budow? drogi dojazdowej; na terenie dzia?ki Nr ewid. 454/5 przy ul. Lenartowskiej w Starachowicach.
Cena brutto gruntu ustalona do III przetargu wynosi:
1. dzia?ka nr 454/7 – 50 000,00 z?,
2. dzia?ka nr 454/8 – 38 000,00 z?.

W cenach sprzeda?y nieruchomo?ci gruntowych zawarty jest podatek VAT 23%.
Trzecii przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urz?du Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w
00.
sali nr 130 dnia 05.03.2020 r., o godz. 12
Warunkiem wzi?cia udzia?u w przetargu jest wp?acenie wadium w kwocie: 5 000,00 z? lub 3 800,00 z?, w
zale?no?ci od tego, któr? z dzia?ek przyst?puj?cy do przetargu b?dzie mia? zamiar kupi?.
W przypadku przyst?powania do przetargu z zamiarem zakupu wi?cej ni? jednej z dzia?ek, kwota wadium stanowi
sum? wadiów opisanych w kolumnie 4, natomiast gdy przyst?puj?cy b?dzie chcia? licytowa? jedn? z trzech
dzia?ek obj?tych przetargiem wp?aca wadium w kwocie 5 000,00 z?.
Wadium przetargowe nale?y wnie?? najpó?niej do dnia 28.02.2020 r., przelewem bankowym ?rodków pieni??nych
59
na konto Gminy Starachowice - w banku Powszechna Kasa Oszcz?dno?ci Bank Polski S.A. numer rachunku:
1020 2629 0000 9102 0362 0150.

Przed przyst?pieniem do przetargu nale?y zapozna? si? z ich szczegó?owymi warunkami zawartymi w pe?nym
og?oszeniu o przetargu stanowi?cym za??cznik Nr 1 do ZARZ?DZENIA NR 48/2020 PREZYDENTA MIASTA
STARACHOWICE z dnia 30.01.2020 r. w sprawie og?oszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzeda? cz??ci nieruchomo?ci gruntowej
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stanowi?cej w?asno?? Gminy Starachowice, po?o?onej w
Starachowicach przy ul. Lenartowskiej - kliknij tre?? zarz?dzenia
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