
oGŁosZENIE o PRZETARGACH NA ODDANIE
w UżYTKOWANIE WIECZYSTE DZI^ŁF,K NR 1555/ó2I1555/63
oBR. KoLBUszowA, LEżĄCYCH w oBSZARZE SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ EURO - PARK MIELEC. PODSTREFA

KOLBUSZOWA

zARzĄD PoWIATU w KoLBUsZowEJ
oGŁASZA:

I. Działka nr 1'555162 obr. KoLBUSZowA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa
stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, leŹącej w obszarze Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO - PARK Mielec, Podstrefa Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budyŃów juto.Ę!ą!@!ffiŁ

1.oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości .
Nieruchomość gruntowa' niezabudowana po|ożona w mieście Kolbuszowa, oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1555/62 o pow.2,3905 ha. Województwo:
podkarpackie, Powiat: kolbuszowski, Miejscowośó: Kolbuszowa, Jednostka ewidencyjna :
180ó02-4 Kolbuszowa (M)' obręb: 1 Kolbuszowa, rrr jednostki rejestrowej: G.2192,
identyfikator działki: 180602_4'0001.l555/62 oznaczenię użytków i konturów
klasyfikacyjnych: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW T81I(00045040|2. W dziale drugim wpisana jest
własność na tzecz Powiatu Kolbuszowskiego w catości. Nieruchomość nie jest obciązona
ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich, nie jest również
przedmiotem zobowięń. Jako nieruchomość |eŻąca na obszarze Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, w razie zbywania własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną - Agencji Rozwoju Przemysłu S'A.
przysługuje prawo pierwokupu w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 8 ust.2
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

2.Powierzchnia nieruchomoŚci.
Powierzchnia działki wynosi 2'3905 ha.

3.0pis nieruchomości'
Nieruchomość położona jest w Kolbuszowej, we wschodniej części miasta, przy ulicy
Zytniej. Teren płaski, kształt regulamy zb|iŻony do prostokąta. Nie jest ogrodzona,
porośnięta niekoszoną trawą' Nieruchomośó jest włączona do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO - PARK Mielec, Podstrefa Kolbuszowa. Jest dobrze
skomunikowana. Dojazd do drogi wojewódzkiej nr 875 relacji Leżajsk - Sokołów



Małopolski - Kolbuszowa . Mielec odbywa się poprzez ulice ż1.tnią i Leśną
o nawierzchni asfaltowej, szerokości około 7 m' Ulice lvyposażone są w oświetlenie,
chodniki z kostki brukowej oraz parkingi. odległość od stacji PKP z bocznicą kolejową
wynosi około 1 km, do centrum miasta około 2 km, do Rzeszowa około 32 km.
Najbliższe sąsiedźwo ńeruchomości stanowią: od stlony południowej - tereny
inwestycyjne; od strony zachodniej . działka zagospodarowana, równieŻ włączona do
SSE: od strony północnej z drogq gminną (ulica Zytnia)i od stTony wschodniej
z działką nr 1555163 włączoną do SSE, przeznaczoną równięż do oddania
w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym. Wzdłuż granic działki przebiegają
następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociąg w 1ó0, kanalizacja sanitama ks 250,
kanalizacja deszczowa kd 600, sieó gazowa g 65, linia energetyczna niskiego i średniego
napięcia ( eN i e S2)' kanalizacja teletechniczna oraz oświetlenie terenu.
Uwaga: Brak możliwości uryskania dostępu do sieci wodociągowej zlokalizowanej
w działce nr 1555/ó8.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomośó objęta jest ustaleniami II zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzęnnego Nr 1/2008 terenu przemysłowo - usługowego w Kolbuszowej,
zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XnV380/16 z dnia
29 września 201^6 r. z przeznaczeliem pod teren produkcji' magazynów' składów
i usług . oznaczony w planie symbolem 2P,U. Nieruchomośó jest równieŹ objęta
Lokalnym Programem rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na |aIa 2017 -2022, przyjętym
Uchwałą nr LVII/693/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 9 sierpnia 2018 r.
W przedmiotowym opracowaniu Gmina Kolbuszowa nie zastrzegła prawa pierwokupu.

Uwaga! Na nieruchomości nie dopuszcza się realizacji obiektów budow|anych oraz
przedsięwzięć ' dla których przepisy odrębne doĘczące ochrony środowiska
ustalają wymóg sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko i nie będą niosĘ zagrożenia wystąpienia poważnych awarii.
W szczegó|ności nie będą na|eżaĘ do przedsięwzięć mogących zawsze znacząca
oddziatywać na środowisko , wymienionych w $ 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziałwać na środowisko (t. j. Dz. U. z 20|6 r. poz.1|). Ww. ograniczenie będzie
zawarte w akcie notarialnym.

s.Cena wywoławcza nieruchomości:
Cena wywotawcza nieruchomości: 980 000'00 z|. netto (słownie: dziewięćset
osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

6. Termin Zagospodarowania nieruchomoŚci .
NieruchomośÓ oddaje się w uż1tkowanie wieczyste na okres 99 lat celem wzniesienia

na niej zabudowań o fuŃcj i produkcyjnej i / lub usługowej oraz prowadzenia usług
lub produkcj i przemysłowej.

l) Termin rozpoczęcia robót: Termin rozpoczęcia budowy' za który uważa się
wylanie ław fundamentowych - 1 rok od dnia za,warcia umowy o oddanie
w użytkowanie wieczyste (aktu notarialnego)'

2) Termin zakończenia robót: Termin zakończenia budowy, za który uważa się
wybudowanie budyŃów w stanie surowym zamkniętym . 3 lata od dnia
zawarcia umowy o oddanie w uil.tkowanie wieczyste (aktu notarialnego)
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Terminy zabudowy mogą być w s1.tuacjach wyjątkowych przedtużone na
wniosek uż1tkownika wieczystego' jeżeli przedfuŹenie w budowie jest
następstwem okoliczności od niego niezależnych.

3) Rodzaj budynków: budynki przemysłowe, usługowe.
4) Warunki i termin odbudowy w razie zniszczenia albo rozbiórki budynków

lub urządzeń w czasie trwania uźrytkowania wieczystego3
WaruŃi odbudowy należy uzgodnió z właścicielem nieruchomości gruntowej.
Do odbudowy na|eżzy przysląpió niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji właściciela
nieruchomości gruntowej oraz niezbędnych zezwoleń zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego.

5) Wynagrodzenie należne wieczystemu użlkownikowi za budynki lub urządzenia
istniejące na gruncie w dniu wygaśnięcia uŹytkowania wieczystego na skutek
upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rczwiqzania umowy przed
upĘwem tego okresu zostanie uiszczone przez właściciela ńeruchomości
gruntowej w wysokości, równej wartości tych budynków lub urządzeń okeślonej
na dzień wygaśnięcia lub rozwiązania uży'tkowania wieczystego przy czym
zostanie ono uiszczone przez właściciela nieruchomości w wysokości okeślonej
przez rzęczoznawcę majątkowego. Za budynki i urządzenia wzniesione wbrew
postanowieniom umowy wynagodzenie nie przysługuje.

6) W przypadku gdy uŹy'tkownik wieczysty będzie korzystał z przedmiotowej
nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności
jeżeli nie zabuduje jej w terminie, Powiat Kolbuszowski będzie mógł' Żądać
rozwiryania umowy uż}.tkowania wieczystego przed upływem okresu' na który
była ustanowiona stosownie do art.240 kodeksu cywilnego.

7) W przypadku gdy użytkownik wieczysty nie dotrzyma terminów
zagospodarowania nieruchomościPowiat moze \,,yznaczyć doda&owy termin'
a w przypadku dalszego niedotrzymywańa terminów będą ustalone dodatkowe
opłaty roczne obciążające uŹytkownika wieczystego, niezależnie od opłat
z Ętułu uży.tkowania wieczystego zgodnie z art' ó3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

8) Do pozostałych warunków oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
zastosowanie znajdują przepisy ustawy Z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego.

7. Wysokość stawek procentowych opłat i aktua|izacja opłat.

1) Wysokość stawek procentowych opłat z Ętułu użytkowania wiecrystego;
- wysokość stawki procentowej pierwszej optaty wynosi 25 7o ceny
nieruchomości ustalonej w wyniku postępowania przetargowego.
- wysokośó stawki procentowej opłat rocznych wynosi 37o ceny nieruchomości
ustalonejw wyniku postępowania przetargowego.

2) Wysokość opłat z Ętu|u użytkowania wieczystego;
Wysokość opłat z Ęrtułu uŹ1.tkowania wieczystego będzie ustalona na podstawie
najwyŹszej osiągniętej ceny netto w postępowaniu przetafgowym i przy
zastosowaniu wysokości stawek procentowych określonych w pkt 7.1 niniejszego
ogłoszenia. Do opłat doliczony będzie podatek VAT według obowiązującej stawki.
Aktualnie _ 23% YAT. Wysokości opłat będą ustalone w umowie o oddanie
nieruchomości gruntowej w uż).tkowanie wieczyste (akcie notarialnym).

3) Terminy wnoszenia oplat I
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4)

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użlkowanie wieczyste w trybie
przetargowym podlega zaptacie jednorazowo, nie pózniej nii do dnia
poprzedzającego dzień, w którym nastąpi zawarcie umowy w formie aktu
notarialnego o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
op|aty roczne wnosi się przez cały okes użytkowania wieczystego'
w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok opłaty
rocznej nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło ustanowienie prawa
użlkowania wieczystego.

Zasady aktualizacji oplat.
Wysokość opłaĘ rocznej z t}tułu użytkowania wieczystego może być
aktualizowana, nie częściej niiz raz la trzy |ata' jeżze|i wańośó nieruchomości
ulegnie zmianie' Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na
wniosek uŹytkownika \ryieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie
wartości nieruchomości gruntowej okeślonej ptzez rzeczoznawcę majątkowego.

8.Informacje o przeznaczeniu do oddania w uĘtkowanie wieczyste.
1. Uchwała Nr XLIIU239I2018 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia27 września 2018 r.
2. Uchwat'a nr 212ll148lf0l8 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 perŹdziemika
2018 r .
TERMIN I MIEJSCE PIERWSZEGO PRZETARGUUSTNEGO
NIEOGRANICZONEGO.
otwarcie przetargu nastąpi w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 09.00
w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy
ul. 11 Listopada 10 w sali nr 220.

WADIUM
Wadium w wysokości I5oń ceny wyłoławczej netto tj. w kwocie: 147 000,00 zł,
(słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100 ) na|eży wnieść w pieniądzu
w walucie polskiej do dnia 08 marca 2019 r. na rachunek: Starostwa powiatowego
w Kolbuszowej nr:09 1240 |792 1||| 0010 8529 4083. Tytułem ,,wadium dz 1555/62''
(lwaga: Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania rachuŃu bankowego
Starostwa).
Z obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do
rekompensaty z t}tułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczpospolitej Po|skiej w wyniku wypędzeńa z byłego tery.torium Rzeczpospolitej
Polskiej lub jej opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pod
warunkiem ńoŻenia przez nich uczestnictwa w przetalgu i przedstawienia oryginału
zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do za|iczenia wartości
nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz jeś|i złoią
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium
w razie uchylenia się od obowiązku zawarcia umowy.

osoby zainteresowane uczestniczeniem w przetargu zobowipane są do złożenia
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 08 marca 2019 r. do godz. 15.30 na
sekretariacie w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ( |iczy się data wpływu
do Starostwa) (formularze z$oszenia udziału w przetargu są do pobrania
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok. 214) lub na stronie intemetowei
(przy publikacji ogłoszenia o przetargach,1'
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Zadeklarowany sposób zagospodarowania nieruchomości (rodzaj i iloŚć
planowanych budynków) wraz z rodzajem prowadzonej działalności lub
produkcji oraz złożLone oświadczenia w zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu
i będą wprowadzone do umowy o oddanie w uźrytkowanie wieczyste (akfu
notarialnego)..

Do zg|oszenia uczestnictwa w przetargu naleĘ dołączyó:
l) Kopię dowodu wniesienia wadium,
2) Kopię dowodu osobistego / paszportu przedsiębiorcy lub osób reprezentujących

spółkę.
3) oryginał (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginalem kopię

zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub ewidencji działa|ności
gospodarczej).

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru i dane osób/ osoby uprawnionych do
reprezentacji wrazz poświad gLoną przez notariusza za zgodność
z orygina|em kopią dowodu osobistego/ paszpońu Ęch osób/osoby,

5) Pisemną zgodę współma}żonka z notarialnie poświadczonyn podpisem
na nabycie nieruchomości w przypadku gdy do przetargu p|zystępuje
przedsiębiorca prowadzący jednoosobową dzialalnośó gospodarczą lub
działa|ność lub w formie spó|ki cywi|nej (ewenfualnie przedłoźryć kopię
dokumentu potwierdzającego rozdzielnośó majątkową)'

6) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
pnez notariusza) w przypadku osób reprezentujących osoby zainteresowane
udziałem w przetargu (z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikaó,
że jest ono sporządzone do dokonania crynności polegającej na udziale
w czynnościach przetargowych na oddanie w uĘtkowanie wiecryste
nieruchomości oznaczonej jako dzia|ka nr 1555/62 obr. Kolbuszowa oraz do
podpisania protokolu z przetargu w razie wygrania przetargu).

7) oświadczenie o braku wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych, oraz,
że wobec przedsiębiorcy (spólki) nie toczą się czynności egzekucyjne oraz, ź,e
nie znajduje się z stanie upadłości'

W przypadku cudzoziemców oprócz ww. dokumentów należy dodatkowo
dołącryć:

8) Zeałolenie/ promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

9) oświadczenie, że w stosunku do podmiotu zgłaszającego udział
w przetargu nie jest wymagana zgoda ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
z podaniem podstawy prawnej.
Uwaga! Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz oozostałe dokumentv
wvmienione w pkt. I. 1-9 muszą byó soorzadzone w języku polskim lub
przetfumaczone na język polski przez ttumacza przvsięgłeeo.

Warunkiem udziału w przetargu oprócz wniesienia wadium olaz z$oszenla
uczestnictwa w przetargu wraz ze stosowną dokumentacją jest okazanie przez osoby
zainteresowane udziałem w przetafgu, najpóźniej do godz.8.30 dnia 14 marca2019 r.
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w pok. 2l4 w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej następujących
dokumentów:
1) oryginału dowodu wplaty wadium'
2) dowodów osobistych i pe|nomocnictw osób biorących udzia| w przetargu'

okazanie oryginałów pozostaĘch dokumentów, których kopie przed|ożono
w zalączeniu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu mogą się zapoznać z regulaminem
przetargu w dniach 04 - 07 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu pok.214' zaś w dniu 01 marca 2019 r.
(piątek) obejrzeć nieruchomość prze7laczoną do oddania w użytkowanie wieczyste.
Zebruie wszystkich zainteresowanych (z własnymi środkami transportu o godz.
10.00 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej (pok. 214).

Osobie ustalonej jako nabywcy wadium zostanie zaliczone na poczet ceny pierwszej
opłaĘ z tytułu uzy.tkowania wieczystego' Pozostałym uczestnikom pzetargu wadia
zostaną zwrócone w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy sprzedaŻy w ustalonym przez orgańzatora przetargu miejscu
i terminie - organizator przetargu może odstąpió od zawarcia umowy' a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
KoszĘ rwiązane z nabyciem nieruchomości w tym koszty aktu notarialnego
i wpisów do księgi wiecrystej ponosi w całości nabywca użytkowania
wieczastego.
Zastrzega się prawo odwo|ania przetargu z ważnych powodów wraz z podaniem
pnf czyny odwolania przetargu.
Dodatkowych informacj i udziela się w Starostw.ie Powiatowym w Kolbuszowej
pok. nr 214 tel. (17) 1445132.

Il.Działka nr 1555/63 obr. KoLBUSZowA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na oddanie w użytkowanie wiecryste na okres 99 |at nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa
stanowiącej własnośó Powiatu Kolbuszowskiego, leżącej w obszarze Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO - PARK Mielec, Podstrefa Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jato: Działka nr 1555/63.

l.oznaczenie nieruchomości wedlug księgi wiecrystej i katastru nieruchomości .
Nieruchomość gruntowa' niezabudowana po|ożona w mieście Ko|buszowa, oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1555/ó3 o pow.1,7589 ha. Województwo:
podkarpackie, Powiat: kolbuszowski, Miejscowość: Kolbuszowa, Jednostka ewidencyjna:
180602.4 Kolbuszowa (M)' obręb: 1 Kolbuszowa, nr jednostki rejestrowej: G.2192'
identyfikator działki: 180602-4.0001.1555/63 oznaczenie uz1'tków i konturów
klasyfikacyjnych: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).
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Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TB1K/00045040|2. W dzia|e drugim wpisana jest
własność na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego w całości. Nieruchomość nie jest obciązona
ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich, nie jest również
przedmiotem zobowiqzań. Jako nieruchomośÓ |eiząca na obszarze Specjalnej Stres
Ekonomicznej, w razie zbywania własności nieruchomości lub uiy&owania wieczystego,
zaruądzaJącefi||J Specjalną Strefą Ekonomiczną - Agencj i Rozwoju Przemysłu S.A.
przysługuje prawo pierwokupu w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 8 ust.2
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

2.Powierzchnia nieruchomości.
Powierzchnia działki wvnosi 1.7589 ha.

3.opis nieruchomości.
NieruchomośÓ potożona jest w Kolbuszowej, we wschodniej części miasta, przy zbiegll
ulic Zlniej i Leśnej. Teren faski, ksztah regu|amy zb|iżony do prostokąta. Nie jest
ogrodzona, polośnięta niekoszoną trawą. Nieruchomośó jest włączona do Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO _ PARK Mielęc, Podstrefa Kolbuszowa' Jest dobrze
skomunikowana' Dojazd do drogi wojewódzkiej nr 875 relacji Leiajsk - Sokołów
Matopolski - Kolbuszowa - Mielec odbywa się poprzez ulicę Leśną
o nawierzchni asfaltowej ' szerokości około 7 m. Ulica Wyposażona jest w oświetlenie,
chodniki z kostki brukowej oraz parkingi' odległość od stacji PKP z bocznicą kolejową
wynosi około 1 km' do centrum miasta około 2 km, do Rzeszowa około 32 km'
Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią: od strony południowej - teleny
inwestycyjne; od strony zachodniej - działka ra 1555162 również wtączona do SSE
przemaczona do oddania w użytkowanie wieczyste; od strony północnej - z dtogą
gminną (ulica Zylnią); od strony wschodniej z drogą gminną - (ulica Leśna), a dalej
z terenami leśnymi. Wzdłuż granic działki przebiegają następujące sieci infrastruktury
techrricznej: wodociąg w 160, kanalizacja sanitama ks 250, kanalizacja deszczowa kd 600,
sieć gazowa g 65' linia energetyczna niskiego i średniego napięcia (eN i eS2)' kanalizacja
teletechniczna oraz oświetlenie terenu.
Uwaga: Brak możIiwości uryskania dostępu do sieci wodociągowej z|oka|izowanej
w dzialce nr 1555/68.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość objęta jest ustaleniami II zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo - usfugowego w Kolbuszowej,
zatwierdzonej uchwałą Rady Miej skiej w Kolbuszowej Nr XDV380/16 z dnia
f9 vttześnia 2016 r. z przeznaczeniem pod teren produkcji, magazynów' składów
i usług - oznaczony w planie symbolem 2P,U. Nieruchomość jest również objęta
Lokalnym Programem rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na \ata 2017.2022, przyjętym
Uchwałą nr LVII/693/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 9 sierpnia 2018 r.
W przedmiotowym opracowaniu Gmina Kolbuszowa nie zastrzęgła prawa pierwokupu.

Uwaga! Na nieruchomości nie dopuszcza się realizacji obiektów budowlanych oraz
przedsięwzięć ' d|a których przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska
ustalają wymóg sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko i nie będą niosĘ zagrożenia wystąpienia poważnych awarii.
W szczególności nie będą należaĘ do przedsięwzięó mogących zawsze znacząca
oddziabrvaó na środowisko ' wymienionych w $ 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znagLąco
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oddziatywaó na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Ww. ograniczenie będzie
zawańe w akcie notarialnym.

s. Cena wywoławcza nieruchomoŚci:
Cena wywoławcza nieruchomości: 721 000'00 zl netto (słownie: siedemset
dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).

6. Termin Zagospodarowania nieruchomości .
Nieruchomośó oddaje się w uŻy'tkowanie wieczyste na okres 99 lat celem wzniesienia

na niej zabudowań o fuŃcj i produkcyjnej i/lub ustugowej oraz prowadzenia ustug lub
produkcji przemysłowej.

1) Termin rozpoczęcia robót: Termin rozpoczęcia budowy, za który uważa się
wylanie taw fundamentowych - 1 rok od dnia zawarcia umowy o oddanie
w użytkowanie wieczyste (aktu notarialnego).

2) Termin zakończenia robót: Termin zakoirczenia budowy, za który uwaia się
wybudowanie budynków w stanie srrrowym zamknięĘm - 3 |ata od dnia
zawarcia umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste (aktu notarialnego)
Terminy zabudowy mogą być w s1'tuacjach wyjątkowych przedłużone na
wniosek uży'tkownika wieczystego, jeżeli przedłużenie w budowie jest
następstwem okoliczności od niego niezależnych.

3) Rodzaj budynków: budynki przemysłowe, usługowe.
4) Warunki i termin odbudowy w razie zniszczen|a albo rozbiórki budynków

lub urządzeń w czasie trwania użytkowania wiecrystego:
WaruŃi odbudowy należy uzgodnić z właścicielem ńeruchomości gruntowej.
Do odbudowy na|eżry przystąpió niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji właściciela
nieruchomości gruntowej oraz niezbędnych zezwoleń zgodńe z przepisami
Prawa budowlanego.

5) Wynagrodzenie należne wieczystemu użytkownikowi za budyŃi lub urządzenia
istniejące na gruncie w dniu wygaśnięcia uŹy'tkowania wieczystego na skutek
uptywu okesu ustalonego w umowie albo na skutek rozwięania umowy przed
upływem tego okesu zostanie uiszczone przez właściciela nieruchomości
gruntowej w wysokości, równej wartości tych budyŃów lub urządzeń okeślonej
na dzień wygaśnięcia lub rozwiązania użytkowania wieczystego przy czym
zostanie ono uiszczone przez właściciela nieruchomości w wysokości określonej
przez ueczoznawcę majątkowego' Za budynki i vządzenla wzniesione wbrew
postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysfuguje.

ó) W przypadku gdy użytkownik wieczysty będzie korzystał Z przedmiotowej
nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności
jeżeli nie zabuduje jej w terminie' Powiat Kolbuszowski będzie mógt iządać
rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem okesu, na który
była ustanowiona stosownie do art.240 kodeksu cylvilnego.

7) W przypadku gdy użytkownik wieczysty nie dotrzyma terminów
zagospodarowania nieruchomości Powiat moŻe Wznaczyó dodatkowy termin,
a w przypadku dalszego niedotrzymywania terminów będą ustalone dodatkowe
opłaty roczne obciązające użlkownika wieczystego, niezależnie od opłat
z t}'tułu uż}.tkowania wieczystego zgodnie z art. 63 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

8) Do pozostatych warunków oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodźuce
nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego.
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7. Wysokośó stawek procentowych opłat i aktualizacja opłat.

1) Wysokośó stawek procentowych oplat z tytu|u uĘtkowania wieczystego;
- wysokośó. stawki procentowej pierwszej opłaty wynosi 25 7o ceny
nięruchomości ustalonej w wyniku postępowania przetargowego.
. wysokośó stawki procentowej opłat rocznych wynosi 37o ceny nieruchomości
ustalonejw wyniku postępowania przetargowego.

2) Wysokość opłat z Ętułu użytkowania wieczystego ;
Wysokośó opłat z Ęłtułu użytkowania wieczystego będzie ustalona na podstawie
najwyiszej osiągniętej ceny netto w postępowaniu przetargowym i przy
zastosowaniu wysokości stawek procentowych określonych w pkt II.7.1 niniejszego
ogłoszenia. Do optat doliczony będzie podatek VAT wedtug obowiqzującej stawki.
Aktualnie _ 23% vAT. Wysokości opłat będą ustalone w umowie o oddanie
nieruchomości gruntowej w użlkowanie wieczyste (akcie notarialnym).

3) Terminy wnoszenia opłat ;
Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie
przetalgo\'/ym podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia
poprzedzającego dzień, w którym nastąpi Zawarcie umowy w formie aktu
notarialnego o oddanie nieruchomości w u4tkowanie wieczyste.
oplaĘ roczne wnosi się przez cały okes uŻytkowania wieczystego,
w terminie do dnia 31 marca każdego roku' z góry za dany rok. opłaty
rocznej nie pobiera się
użytkowania wieczystego.

4) Zasady aktualizacji opłat.
Wysokośó opłaty rocznej

za rok, w którym nastąpiło ustanowienie prawa

z tytułu uży.tkowania wieczystego moie byó
aktualizowana' nie częściej niż raz na trzy |ata, jeie|i wartość nieruchomości
ulegnie zmianie. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na
wniosek uży.tkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie
wartości nieruchomości gruntowej okeślonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

8.Informacje o przezn^czeniu do oddania w użytkowanie wieczyste.
1. Uchwata Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 18 czerytca 2015 r.
2. Uchwałanr 2121114812018 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 pa:ździemika
2018 r .
TERMIN I MIEJSCE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO.
otwarcie przetargu nastąpi w dniu 14 marca 20|9 r. o godz. 12.00
w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul.
11 Listopada 10 w sali nr 220.

WADIUM
Wadium w wysokości I5%o ceny wywoławczej netto d. w kwocie: 108 150,00 zł,
(słownie: sto osiem tysięcy sto pięÓdziesiąt złotych 00/100 ) należy wnieśó w pieniądzu
w walucie polskiej do dnia 08 marca 2019 r. na rachunek: Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowejnr:09 1240 179211||001085294083'Tytułem,,wadiumdr. 1555/63''
(uwaga: Za datę wniesienia wadium uwaŹa się datę uznania rachunku bankowego
Starostwa).
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Z obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do
rekompensaty z Ęrtułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzeńa z byłego ter}.torium RzeczpospoliĘ
Polskiej lub jej opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pod
warunkięm złożeńa przez nich uczestlictwa w przetargu i przedstawienia oryginału
zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do za|iczenia wartości
nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego orazjeś|i złoią
pisemne zobowiqZanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium
w razie uchylenia się od obowiązku zawarcia umowy.

osoby zainteresowane uczestniczeniem w przetargu zobowiqzani są do z|ożenia
zgloszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 08 marca 2019 r. do godz. 15.30 na
sekretariacie w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej (decyduje data wpĘwu
do Starostwa) (formularze zg}oszenia udziału w przetalgu są do pobrania
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok. 214) lub na stronie intemetowej
(przy publikacji ogłoszenia o przetargach).
Zadek|arowany sposób zagospodarowania nieruchomości (rodzaj i ilość
p|anowanych budynków) wraz z rodzajem prowadzonej działalności lub
produkcji oraz z|oźLone oświadczenia w zgloszeniu uczestnictwa w przetargu
będą wprowadzone do umowy o oddanie nieruchomości w uĘtkowanie
wiecryste (aktu notarialnego).

Do zgloszenia uczestnictwa w przetargu naleĘ dołącryć:
1) Kopię dowodu wniesienia wadium,
2) Kopię dowodu osobistego / paszpońu przedsiębiorcy |ub osób reprezentujących

spółkę.
3) orygina| (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oragina|em kopię

zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru |ub ewidencji działalności
gospodarczej).

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru i dane osób/ osoby uprawnionych do
reprezentacji wrazz poświadczoną przez notariusza za zgodność
z oryginałem kopią dowodu osobistego/ paszpońu tych osób/osoby,

5) Pisemną zgodę wspólnałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem
na nabycie nieruchomości w przypadku gdy do przetargu przystępuje
przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą Iub
działalność w formie spólki cywilnej (ewentualnie przedłołć kopię
dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową)'

6) Pełnomocnictwo (orygina| lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
pruez notariusza) w przypadku osób reprezentujących osoby zainteresowane
udzia|em w przetargu (z treści pelnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać,
że jest ono sporządzone do dokonania czynności polegającej na udziale
w czynnościach przetargonych na oddanie w uĘtkowanie wiecryste
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1555/63 obr. Kolbuszowa oraz do
podpisania protokolu z pnzetargu w razie wygrania przetargu.

7) oświadczenie o braku wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych,, oraz,
że wobec przedsiębiorcy (spółki) nie toczą się crynności egzekucyjne oraz, ż,e
nie znajduje się z stanie upadłości.

W prrypadku cudzoziemców oprócz ww. dokumentów na|cźy dodatkowo
doIaczvć:
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8) Zezwolenie / promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

9) oświadczenie, że w stosunku do podmiotu zg|aszającego udzial
w przetargu nie jest wymagana zgoda ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
z podaniem podstawy prawnej.
Uwaga! Zqłoszenie uczestnictwa w Drzetarqu oraz pozostałe dokumenty
wvmienione w pkt. II.1-9 muszą być sporządzone w ięzyku polskim lub
przetłumaczone na jęzvk polski przez tłumacza przysięgłeqo.

Warunkiem udziału w przetargu oprócz wniesienia wadium oraz zgtoszenia
uczestnictwa w przetargu wraz ze stosowną dokumentacją jest okazanie przez osoby
zainteresowane udziałem w przetargu, najpóŹniej do godz. 1 1.30 dnia 14 marcaZ0l9 t.
w pok. 214 w budyŃu Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej następujących
dokumentów:

1) oryginalu dowodu wp|aĘ wadium,
2) dowodów osobistych i pełnomocnictw osób biorących udział w przetargu'
okazanie oryginałów pozostaĘch dokumentów, których kopie przed|ożono
w załączeniu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu'

osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu mogą się zapoznać
z regulaminem przetargu w dniach 04 - 07 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu pok.214' zaś w dniu 01 marca 2019 r.
(piątek) obejrzeć nieruchomość przeznaczoną do oddania w użytkowanie wieczyste'
Zebranie wszystkich zainteresowanych (z własnymi środkami transportu o godz.
10.00w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej (pok.214).

osobie ustalonej jako nabywcy wadium zostanie za|iczonę na poczet ceny pierwszej
opłaty z tytułu uż}tkowania wieczystego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia
zostaną zwrócone w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy sprzeduŻy w ustalonym przez otganizatora przetargu miejscu
i tęrminie - organizator przetargu może odstąpió od zawarcia umowy' a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
KoszĘ rwiązane z nabyciem nieruchomości w Ęm koszty aktu notarialnego
i wpisów do księgi wieczystej ponosi w calości nabywca uĘtkowania
wieczystego.
Zastrzega się prawo odwo|ania przetargu z ważnych powodów wraz z podaniem
przyczyny odwolania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej
pok. nr 214 tel. (17) 7 445 73f.

Kolbuszowa, dnia 9 stycznia 2019 r. Zauąd Powiatu Kolbuszowskiego
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(Imię i nazwisko/ pieczęć fi.my) (miejscowość, data)

(adres zamieszkania / siedziba )

( kod poczto\ły i pocŹa)

(adres do kor€spondencji)

(telefon do kontal'1u)

(adres .- mail)

STAROSTWO POWIATOWE
W KOLBUSZOWEJ
UL.ll LISTOPADA 10
36-100 KOLBUSZOWA

ZGŁoSZENIE UczEsTNIcTwA w PRZETARGU USTNYM
NIEoGRAMCZoIIYMNA oDDAI\IE NIERUcHoMoŚcI sTANowIĄCYcH
wŁAsNoŚĆPoWIATU KoLBUsZowsKIEGoNA oDDANIE
W UZYTKOWANIE WIECZYSTE

Niniejszym zg}aszan uczestnictwo w pŹetalgu na oddanie w użytkowanie

wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka (i) nr:..........

położonej w Kolbuszowej.

Świadomy (a) odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywych oświadczeń,
wynikającej z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy (t. j. Dz. U.
z 2018, poz. |600 ze zm.) oświadczam, że:

1. Jestem '''' przedsiębiorcą, o którym mowa w art.7 ustawy
( mikro, małym, średnim )*

z dlona 6 marca 2018 r' Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 20|8 r. poz. 646 ze ml.)

Prowadzę działalnośó gospodarczą pod nazwą:

Adres siedziby:.
Forma organizacyjno. prawna przedsiębiorstwa (np' spółka cywrlną spółka
akcyjna, przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej itp.) :.............

osobami uprawnionymi do reprezentowania firmy są:

NIP:
REGON:



Rodzaj planowanej produkcji/usług oraz jej symbol wg Polskiej Klasyfikacji
Działalności _ PKD): ' .  ' . . . . . . . . . .
I1ośó zatrudnionych pracowników: ..... . . . . . . . . . . . . ' .

1. W przypadku wygrania przetalgu na ww. nieruchomości planuję wybudowaÓ:

o wartości szacunkowej około...... . . . . . . . ' . . . . . . . . . ztoĘch brutto.
( należy podać ilośćirodzaj bud}nków)

Ce1em prowadzenia produkcji / usług lub produkcji...... ' '

( należy podać rodfaj planowanej produkcji oraz jej symbol wg' Polskiej K|as}fikacji Działalności - PKD)'

Lokalizowane obiekty, otaz rodza1 prowadzonych przedsięwzięó na nieruchomości,
stanowiącej przedmiot przetargu nie będą należały do przedsięwzięó' dla
których przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska ustalają wymóg
spotządzenia raportu o oddział}tvaniu przedsięwzięcia na środowisko i nie będą
niosły zagrożenia wystąpienia powa:żnych awarii. W szczególności nie będą
na|ezńy do przedsięwzięó mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko, wymienionych w $ 2 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko ( t. j . Dz. U. z2016 r. poz.7!).
Znany jest mi stan tecbniczny i prawny nieruchomości.
Zapoznałem się z ogłoszeniem o przetalgu oraz regulaminem pŻetargu
i przyjmuję ich treśó bez zasttzeżzeń.

Jednocześnie oświadczam, tż wyuŻam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.

Konto, na które ma byó zwrócone wadium w przypadku zamknięcia, odwołania,
unieważnienia lub zakończenia przetarg! z wynikiem negatywnym:

(miejscowośó, data' c4telny podpis)

W załączerttll:.

- należy wpisać właściwy rodzaj przedsiębiorcy.

Klauzula informacina:
uaiqi ,a,iadze pńpisy Rożporzqdzenią Parląmentu Europejskiego i Rady (]E) 2016/679 z dnia 27 ]$,ietnia 2016 r'
, ,),o.i" och,oiy osbb.1uyciny"h w związku z prfetwąrzaniem dąnych osobowych i 1! spravie swo.bodnego przepĘwu

takieh danych oraz uchylenia dyrek4,wy 95/46/WE infornuję, że Adninistfutofem Pańi/Pala danych osobowychjest Starosta

Kolbuszolaski a tlane Lędq przetwarzane w celu zatąty/ienia hiniejszej sprai/y/wniosku. I|/Ęcej informąeji znąjduje się ną

sttonie intefi1etouej iJrzędu http:ltwtłw'powiąt.kolbuszoy,ski'ol/ w zakładce Druki do pobrania/Wydział Geodezji,

Kartografii, Katasttl, i G ospodarki N ieruchomościami'

2.

3.
4 .
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