
STAROSTA  SZYDŁOWIECKI  
 OGŁASZA PIERWSZY   PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY 

na  sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,                          
położonej w miejscowości Orłów gm.Jastrząb- zgodnie      z 
Zarządzeniem Nr 119 Wojewody Mazowieckieg  z dn.22.04.2009 r.  
oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Orłów jako działka nr 33 o powierzchni  
0,0900 ha ( KW Nr 26.885 ).

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniem planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jastrząb. Sposób zagospodarowania działki określi 
decyzja o warunkach zabudowy. Działka nieuzbrojona, położona w obszarze z 
możliwą dostępnością do podstawowej infrastruktury technicznej w postaci 
energii elektrycznej i wodociągu.  
 

Cena wywoławcza   11 000,00  zł (brutto)                 wadium  1100,00 zł

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.  
Opisana nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi 
nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią. Warunkiem dopuszczenia do przetargu 
jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Szydłowcu  PKO 
S.Anr 93124057321111001017363825 najpóźniej do dnia 21września 2009 
roku 
Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. 
 

„Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu” są dostępne 
zainteresowanym w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 
Starostwa Powiatowego w Szydłowcu  przy ul. Kościuszki nr 170 pok.5  II p. , 
codziennie w godz. 8-15  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Szydłowcu  przy Pl. Marii Konopnickiej 7 i 
Kościuszki 170. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale 
Geodezji,Kartografii,Katastru i Nieruchomości ul.Kościuszki 170,pokój nr 5 lub 
telefonicznie 048 617-04-61 
 
W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez oferenta zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia 
umowy kupna- sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu. 
Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem umowy kupna – 
sprzedaży. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny. 



Przetarg odbędzie się dnia   24 września 2009 roku  o godz.10ºº 
w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu ul. Kościuszki 170 ( II p. pokój nr 2) 

w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 
 

Niniejsze ogłoszenie oraz szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu jest 
zamieszczone również na stronie internetowej www.szydlowiecpowiat.pl 


