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ZARZĄD POWIATU KOZIENICKIEGO 
 

z siedzibą w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 
 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego 
 

Przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej położonej w Kozienicach ozn. działki gruntu nrnr: 645/1, 1701/10, 1805/14  

o łącznej pow. 0,4959 ha. Nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu, teren równy 

częściowo ogrodzony, przylega do Al. Solidarności o nawierzchni asfaltowej. Teren porośnięty 

drzewostanem sosny. Nieruchomość zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowy garażowej, 

terenów usługowych, osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego – „Energetyków”, obiektów 

Szpitala Powiatowego. Dostęp do pełnych mediów w pasie drogowym ul. Aleja Solidarności.  

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr RA1K/00048436/1 prowadzoną przez 

Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.  

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 560.000 zł 
(słownie netto: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

Do ustalonej w drodze przetargu ceny zakupu zostanie doliczony podatek VAT 23% 
 

Wysokość wadium wnoszona w pieniądzu PLN wynosi: 60.000 zł 
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

Dla terenu, na którym zlokalizowane są działki nrnr:  645/1, 1701/10, 1805/14 brak 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z Decyzją o warunkach zabudowy znak: GS.6730.36.2018.MP z dnia 08.06.2018r. 

zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

usługowego na części działek 645, 1701/8, 1805/2 przy Alei Solidarności w Kozienicach. 

Rodzaj inwestycji: zabudowa usługowa – funkcja biurowo – administracyjna. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05.12. 2018r. o godz.  1000  w Starostwie 

Powiatowym w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28, pok. Nr 37  

(sala konferencyjna) 
 

 

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium najpóźniej w dniu 29.11.2018r. na konto 

Powiatu Kozienickiego w Banku PEKAO SA O/Radom nr 25 1240 5703 1111 0000 

4902 8069. Liczy się data wpływu na konto Powiatu. Dowód wniesienia wadium podlega 

przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby przystępujące do 

przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz numer konta 

bankowego, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego 

zwrotu. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby 

oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób 

reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Dokumenty te 

winny być okazane komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Umowa notarialna zostanie zawarta z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt 

sporządzenia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, 

zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie 

uchylenia się bez usprawiedliwienia uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy 
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sprzedaży nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu 

podlega zwrotowi na podany numer konta bankowego. 

Odwołanie przetargu może nastąpić jedynie z ważnych powodów, poprzez informację podaną 

niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać Starostwie Powiatowym w Kozienicach, ul. Jana 

Kochanowskiego 28 pok. 28 lub telefonicznie pod nr (048) 611-73-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


