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Prezydent Miasta Starachowice og?osi? pi?ty przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda?

nieruchomo?ci
gruntowej zabudowanej, stanowi?cej w?asno?? Gminy Starachowice, po?o?onej w Starachowicach przy ul.
Kieleckiej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obr?bu 0003 jako dzia?ka
nr 364/5 o powierzchni 1,7838 ha,

dla której S?d Rejonowy w Starachowicach prowadzi ksi?g? wieczyst? nr

KI1H/00001234/9.

Pi?ty przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urz?du Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali
00.
nr 130 dnia 21 kwietnia 2021 r., o godz. 11

Cena netto/brutto (zwolnienie z podatku VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i us?ug)

ustalona do

pi?tego przetargu wynosi 4 500 000,00 z?.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice” Uchwa?a nr IV/5/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2008 roku, nieruchomo?? obj?ta
przetargiem po?o?ona jest w obr?bie jednostki E3 - KIELECKA – teren zabudowy jednorodzinnej, du?e rezerwy
terenów budowlanych.

Nieruchomo?? usytuowana jest w po?udniowej cz??ci miasta Starachowice. Od strony pó?nocnej przylega do
pasa drogowego ul. Kieleckiej, od wschodu i po?udnia przylega do ulicy ul. Stanis?awa Moniuszki, od zachodu do
nieruchomo?ci zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Na nieruchomo?ci usytuowany jest budynek pe?ni?cy
dotychczas funkcj? Gimnazjum Nr 1 i budynek u?ytkowany dotychczas jako mieszkalny, boisko ze sztuczn?
nawierzchni? i boisko z nawierzchni? bitumiczn?. Wjazd na teren nieruchomo?ci i parking przy skrzydle zachodnim
budynku posiada nawierzchnie z trylinki, teren przed budynkiem od po?udnia i pó?nocy posiada nawierzchni? z
p?ytek chodnikowych betonowych.

Warunkiem wzi?cia udzia?u w przetargu jest wp?acenie wadium w kwocie 450 000,00 z? oraz z?o?enie pisemnej
oferty zawieraj?cej proponowan? cen? i sposób zagospodarowania nieruchomo?ci.

Wadium przetargowe nale?y wnie?? najpó?niej do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Przed przyst?pieniem do przetargu nale?y zapozna? si? z ich szczegó?owymi warunkami zawartymi w pe?nym
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og?oszeniu o przetargu stanowi?cym za??cznik Nr 1 do ZARZ?DZENIA NR 78/2021 PREZYDENTA MIASTA
STARACHOWICE z dnia 19.02.2021 r. w sprawie og?oszenia pi?tego przetargu pisemnego nieograniczonego na
sprzeda? nieruchomo?ci gruntowej zabudowanej stanowi?cej w?asno?? Gminy Starachowice, po?o?onej w
Starachowicach przy ul. Kieleckiej - kliknij pe?n? tre?? og?oszenia.
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