
ZARZAD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

154/2008UCHWALA Nr .

Zarzadu Powiatu Nowodworskiego
z dnia .. e.. ~.~P.9~ ..~008r.

w sprawie: okreslenia warunków zbycia nieruchomosci, polozonych w obrebie 0035-8-09 m.

Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Bohaterów Modlina 77, oznaczonych numerami dzialek 6/1 o pow.
441 m2 i 6/2 o pow. 264 m2 oraz numerami dzialek 8/10 pow. 34 m2 i 8/4 o pow. 370 m2, stanowiacych
wlasnosc Powiatu Nowodworskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym
( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pózno zm. ), art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pózno zm. )
w zwiazku z uchwalami Nr XIV17712007 i Nr XIV17812007 Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie : wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci stanowiacej
wlasnosc Powiatu Nowodworskiego.
Zarzad Powiatu uchwala co nastepuje:

§ 1

Okresla sie warunki przetargu na zbycie nieruchomosci - polozonych w obrebie 0035-8-09 m.
Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Bohaterów Modlina 77, oznaczonych numerami dzialek 6/1 o pow.
441 m2 i 6/2 o pow. 264 m2 oraz numerami dzialek 8/10 pow. 34 m2 i 8/4 o pow. 370 m2, stanowiacych
wlasnosc Powiatu Nowodworskiego.

- w brzmieniu zalacznika do uchwaly.

§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



Zalacznik do Uchwaly
Nr :1.54/2008 .

Zarzadu Powiatu Nowodworskiego
z dnia ...E~.. J~'p'.C?e...?9.08r.

Warunki ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomosci
stanowiacych wlasnosc Powiatu Nowodworskiego, polozonych w obrebie 0035-8
09 m. Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Bohaterów Modlina 77, oznaczonych
numerami dzialek 6/1 o pow. 441 m2 i 6/2 o pow. 264 m2 oraz numerami dzialek
8/1 o pow. 34 m2 i 8/4 o pow. 370 m2•

l. Okreslenie przedmiotu zbycia:

1. Oznaczenie nieruchomosci:

a) dzialki o nr nr 6/1 o powierzchni 441 m2 i 6/2 o powierzchni 264 m2 polozone w
obrebie 0035-8-09 m. Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Bohaterów Modlina 77.
Dla przedmiotowej nieruchomosci prowadzona jest przez Sad Rejonowy w Nowym
Dworze Mazowieckim IV Wydzial Ksiag Wieczystych ksiega wieczysta KW Nr
WA1N/0004218812.

Wlasciciel: Powiat Nowodworski na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego
Nr 841PIOOz dnia 12.04.2000r. stwierdzajacej nabycie wlasnosci nieruchomosci.

b) dzialki o nr nr 8/1 o powierzchni 34 m2 i 8/4 o powierzchni 370 m2 polozone w
obrebie 0035-8-09 m. Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Bohaterów Modlina 77.
Dla przedmiotowej nieruchomosci prowadzona jest przez Sad Rejonowy w Nowym
Dworze Mazowieckim IV Wydzial Ksiag Wieczystych ksiega wieczysta KW Nr
WA1N/00003046/0.

Wlasciciel: Powiat Nowodworski na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr
561P199 z dnia 31. 12. 1999r stwierdzajacej nabycie wlasnosci nieruchomosci.

2. Opis nieruchomosci:

Nieruchomosci zlokalizowane sa w centralnej czesci miasta. W odleglosci okolo 0,5 km
znajduje sie centrum miasta, w tym Urzad Miasta i Starostwo Powiatowe, banki, kosciól,
szkoly, osrodki sluzby zdrowia, dworzec PKP i PKS w odleglosci l km .

Nieruchomosc skladajaca sie z dzialek ozn. nr nr 6/1 i 6/2 o obszarze 0,0705 ha, zabudowana
jest budynkiem biurowym, natomiast nieruchomosc skladajaca sie z dzialek o nr nr 8/1 i 8/4 o
obszarze 0,0404 ha przylegla do w/w nieruchomosci, zabudowana jest budynkami
gospodarczymi.

Nieruchomosc oznaczona nr nr dzialek 6/1 i 6/2 zabudowana jest niw obiektem:
a) Budynek dwukondygnacyjny ( parter i pietro ), podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. Wykonany w technologii murowanej z cegly. Uklad podluzny scian. Strop nad
piwnica - typu Kleina, z cegly na belkach stalowych. Strop nad parterem i pietrem
drewniany. Wysokosc kondygnacji: parter ipietro - ok. 3, Om, piwnic - ok. 2, Om.
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Poddasze wysokosci od 2,Odo 2,6 m. Konstrukcja drewniana, krokwiowo - platwiowa oparta
na slupkach i murlatach. Pokrycie: blacha ocynkowana na latach.
Komunikacja pionowa - klatka ze schodami zelbetowymi dwubiegowymi szerokosci
ok. 90 cm.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczn{b wodociqgow{b kanalizacyjna sanitarn{b
wentylacyjna - grawitacyjna i mechaniczn{b centralnego ogrzewania, teletechniczn{b
komputerowa.

Na terenie nieruchomosci znajduje sie murowany smietnik oraz garaze i pomieszczenia
gospodarcze o mieszanej konstrukcji.
Dwa budynki gospodarcze stoja przy poludniowej granicy dzialki nr 8/4 i sa przewidziane do
rozbiórki.

Stan techniczny konstrukcji mieszany ( dobry/slaby) - elementy wykonczeniowe kwalifikuja
sie do remontu.

3. Przeznaczenie nieruchomosci.

Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki ( Uchwala Nr XIV/154/03 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia
29. 12.2003r.; opublikowany w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 45 poz. 1263 z dnia
03.03.2004 roku ) nieruchomosci znajduja sie na terenie uslug ogólnodostepnych
centrotwórczych - ozn. symbolem 1,15 Ue.

4. Rada Powiatu Nowodworskiego w Uchwale Nr XIV17712007 z dnia 18 grudnia 2007r.
i w uchwale Nr XIV 17812007 z dnia 18 grudnia 2007r. wyrazila zgode na zbycie
nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Powiatu Nowodworskiego.

II. Formy zbycia nieruchomosci:

1. Ustny przetarg nieograniczony.

2. Ogloszenie o przetargu ustnym nieograniczonym powinno zawierac informacje o:
a) danych wymienionych wart. 35 ust. 2 oraz o cenie wywolawczej,
b) obciazeniach nieruchomosci,
c) zobowiazaniach, których przedmiotem jest nieruchomosc,
d) terminie i miejscu przetargu,
e) wysokosci wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia,
f) sposobie ustalenia oplat z tytulu uzytkowania wieczystego,
g) skutkach uchylenia sie od zwarcia umowy sprzedazy nieruchomosci lub oddania w
uzytkowanie wieczyste nieruchomosci gruntowej.

3. Przewodniczacy komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazujac uczestnikom
przetargu informacje o których mowa w pkt. 2a, b, c, f, g, podaje do wiadomosci imiona
i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wplacily wadium lub zostaly zwolnione z
tego obowiazku zgodnie z § 5 oraz zostaly dopuszczone do przetargu.
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4. Przewodniczacy komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, ze po trzecim
wywolaniu najwyzszej zaoferowanej ceny dalsze postapienia nie zostana przyjete.

5. O wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym, ze postapienie nie
moze wynosic mniej niz 1 % ceny wywolawczej z zaokragleniem w góre do pelnych
dziesiatek zlotych.

6. Uczestnicy przetargu zglaszaja ustnie kolejne postapienia ceny, dopóki mImo
trzykrotnego wywolania nie ma dalszych postapien.

7. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestników przetargu, jezeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postapienie powyzej ceny
wywolawczej.

8. Po ustaniu zglaszania postapien przewodniczacy komisji przetargowej wywoluje
trzykrotnie ostatnia, najwyzsza cene i zamyka przetarg, a nastepnie oglasza imie i
nazwisko albo nazwe lub firme osoby, która przetarg wygrala.

9. Przetarg uwaza sie za zamkniety z chwila podpisania protokolu
• Przewodniczacy Komisji przetargowej zawiadamia na pismie wszystkich,

którzy zlozyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dluzszym niz 3 dni od
dnia zamkniecia przetargu.

III. Cena wywolawcza nieruchomosci:
1. Cena wywolawcza - 800 000,00 zl ( slownie: osiemset tysiecy zlotych).
2. Wadium w pieniadzu ustala sie w wysokosci 5 % ceny wywolawczej - to jest

40 000,00 zl ( slownie: czterdziesci tysiecy zlotych ).

IV. Termi11 i miejsce przetargu:
Przetarg odbedzie sie w dniu 12.09.2008r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Mazowieckiej 10 w sali
konferencyjnej.

V. Warunki przystapienia do przetargu:
1. Warunkiem przystapienia do przetargu jest wplacenie wadium w ustalonej kwocie

na konto: Bank Pekao S.A. I/O w Nowym Dworze Mazowieckim nr 801240
34801111 000042684141 w terminie do dnia 08.09.2008r.

2. Za termin przyjmuje sie date wplywu wadium na rachunek bankowy Starostwa
Powiatowego.

3. Wplata wadium upowaznia do wziecia udzialu w przetargu na zbycie
nieruchomosci.

4. Wplacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomosci
uczestnikowi, który przetarg wygra, pozostalym uczestnikom przetargu zostanie
zwrócone nie pózniej niz przed uplywem 3 dni od dnia odwolania lub zamkniecia
przetargu, poprzez dokonanie przelewu na konto wplacajacego.
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VI. Wybór oferenta:
1. Oferent winien dzialac w imieniu wlasnym lub na podstawie notarialnego
pelnomocnictwa.
2. Uczestnicy przetargu zobowiazani sa do przedlozenia komisji przetargowej
dokumentów potwierdzajacych tozsamosc i dowód wplaty wadium.

VII. Zawarcie umowy sprzedazy i zaplata ceny:
1. Zarzad Powiatu najpózniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu

zawiadomi nabywce nieruchomosci o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedazy.

2. Podstawa zawarcia notarialnej umowy sprzedazy nieruchomosci jest protokól
przeprowadzonego przetargu.

3. Cena nieruchomosci podlega zaplacie - nie pózniej niz do dnia zawarcia umowy
przenoszacej wlasnosc - na wyzej wymienione konto Starostwa Powiatowego.
Jezeli nabywca nieruchomosci nie stawi sie bez usprawiedliwienia w
wyznaczonym terminie, Zarzad Powiatu moze odstapic od zawarcia umowy a
wplacone wadium nie podlega zwrotowi.

4. Koszty spisania umowy notarialnej i wskazania granic nieruchomosci ponosi
nabywca.

5. Szczególowe informacje o nieruchomosci i warunkach przetargu mozna uzyskac w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w
Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30 pokój nr 120, tel. 022
775-24-22 wew. 25, w godzinach pracy Starostwa.
Ogledzin nieruchomosci mozna dokonac po uprzednim uzgodnieniu terminu.

VIII. Sposób ogloszenia przetargu:
1. Przetarg zostanie ogloszony przez:

a. wywieszenie ogloszenia na tablicach informacyjnych Starostwa
Powiatowego,

b. zamieszczenie ogloszenia na stronie internetowej Starostwa pod adresem,
www.nowodworski.pl

c. ogloszenie zostanie umieszczone co najmniej na 2 miesiace przed
wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej.

IX Uczestnicy przetargu moga zaskarzyc czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem
przetargu do Zarzady Powiatu w terminie 7 dni od dnia ogloszenia wyniku przetargu.
Zarzad Powiatu ma prawo odwolania przetargu jedynie z waznych powodów.
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