
 
Szczegółowe   warunki 

przystąpienia do  przetargu  ustnego 
nieograniczonego 

 
na sprzedaŜ nieruchomości rolnej 

stanowiącej własność 
SKARBU PAŃSTWA 

 

KW NR 25008 
 

połoŜonej we wsi Orońsko 
 gm. Orońsko 

 
 

 działka nr 755/1 
 o pow.1.0900 ha 

 
 
I. WARUNKI  FORMALNE  PRZETARGU.  
 
1. W przetargu mogą brać udział : 

a) osoby fizyczne – osobiście lub przez upowaŜnionego notarialnie pełnomocnika 
b) przedstawiciel osoby prawnej, upowaŜniony do jej reprezentowania. 

2. Wpłacenie wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. 
3. Przetarg jest waŜny bez względu na liczbę uczestników, jeŜeli chociaŜ jeden uczestnik 
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyŜej ceny wywoławczej. 
4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóki mimo 
trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień. 
5. Po trzecim wywołaniu najwyŜszej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną 
przyjęte. 



 
 
II. WARUNKI  FINANSOWE  PRZETARGU  
 
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  43 600 zł.   
( słownie : czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych ). 
2. Wadium wynosi   5 000 zł   ( słownie : pięć tysięcy złotych ) 
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu ! 
4. Wadium naleŜy wpłacać  przelewem na konto  Starostwa Powiatowego  w Szydłowcu 
Nr  PEKAO S.A. Nr 93124057321111001017363825. 
5. Ostateczny termin wpłacania wadium upływa  27 sierpnia  2010 r. . 
6.Kserokopię potwierdzenia wpłaconego wadium naleŜy złoŜyć Przewodniczącemu 
Komisji Przetargowej w dniu przetargu wraz z podaniem numeru konta, na które zostanie 
zwrócone w przypadku konieczności jego zwrotu. 
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 
nabycia. 
8. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium nie później niŜ przed upływem 
trzech dni od dnia zakończenia przetargu. 
9. Starosta Szydłowiecki zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o 
miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaŜy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. 
10. JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym przez Starostę Szydłowieckiego  , organizator przetargu 
moŜe odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
11. Cena sprzedaŜy nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie w całości  
nie później niŜ do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.  
12.Nabywca ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości u notariusza. 
13. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje moŜna uzyskać  
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego  
w Szydłowcu przy ul. Kościuszki nr 170, p.2  II p.  
 

Przetarg odbędzie się 1 września  2010 r. o godz.10ºº 
w Starostwie Powiatowym  w Szydłowcu, w siedzibie Wydziału Geodezji , 

Kartografii, Katastru i Nieruchomo ści przy  ul. Kościuszki 170 
 

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Barbara Siewierska 
                                                      tel. ( 048 ) 617 04 65. 


