
Zarządzenie nr V/99/W/08 

 
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr V/99/W/08  

WÓJTA  GMINY  ZĘBOWICE 

z dnia  21 stycznia 2008r. 

  

  
w sprawie ogłoszenia pierwszego  przetargu ustnego ograniczonego  na nabycie prawa 

użytkowania wieczystego gruntów wraz ze sprzedażą  budynków. 

  

            Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym  (Dz.U.  z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz.U. z 2004r.    Nr  261, 

poz.2603 z późń. zm. ), zgodnie z § 3 ust. 1; § 6 ust. 1 i § 11  Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości ( Dz. U.  Nr 207, poz. 2108 z 

2004r.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zębowice Nr V/81/W/2007 z dnia 10 grudnia 

2007r. 

z a r z ą d z a m,   c o   n a s t ę p u j e: 

  

§ 1 
  

Ogłaszam  pierwszy przetarg ustny ograniczony na nabycie prawa użytkowania 

wieczystego  gruntów  oznaczonych działką nr 578/15 k.m. 12 o powierzchni 2,2154 

ha położonych w obrębie Zębowic wraz ze sprzedażą budynków. 

  

§ 2 
  

Uzasadnienie wyboru formy przetargu 
: 

Przetarg ograniczono ze względu na charakter prowadzonej dotychczas działalności 

tartacznej na terenie będącym przedmiotem przetargu , infrastruktura znajdująca się na 

terenie działki nr 578/15 jest typowa dla tego rodzaju działalności. Ponadto podziału 

terenu dokonano zgodnie z Uchwałą nr IX/57/07 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 

sierpnia 2007r. wydzielając z całości obszaru objętego uchwałą część terenu na 

działalność tartaczną. 

  

§ 3 
  

W przetargu uczestniczyć mogą podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne 

prowadzące działalność w zakresie produkcji wyrobów tartacznych. 

                                                            

§ 4 
  

Opis nieruchomości: 

  
Przedmiotowa nieruchomość po byłym tartaku, położona jest na peryferiach Zębowic 

przy drodze asfaltowej relacji Zębowice – Opole  zabudowana budynkiem 



administracyjno- socjalnym i budynkami gospodarczymi : budynek warsztatowy, hala 

produkcyjna, kotłownia, komin przemysłowy. 

Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków, ujęte są natomiast w Gminnej 

Ewidencji zabytków.  

Zalecenia konserwatorskie : 

        zachować bryłę obiektu i dachu co do kształtu i materiału, podziałów elewacji, 

wystroju architektonicznego 

        zachować stolarkę okienną i drzwiową co do wielkości i kształtu, 

wewnętrznych podziałów oraz detalu ozdobnego. 

Dopuszcza się stosowania nowych technologii. 

Wszelkie działania projektowe, remontowe i inwestycyjne związane z tymi  

obiektami, wykraczające poza w/w zakres, wymagają powiadomienia Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

  

§ 5 

  
Wobec braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, działka powinna 

zachować funkcję zgodnie z ustaleniami  „ Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego gminy Zębowice” uchwalonego  uchwałą Rady 

Gminy Zębowice Nr XXIII/155/05 z dnia 27 stycznia 2005 r.,   przedmiotowa działka 

stanowi obszary produkcyjno- składowe oznaczone symbolem MP1. 

                                                            

§ 6 

  

Zobowiązania na okres trzech lat wynikające z zawarcia umowy użytkowania 

wieczystego : 

        prowadzenie działalności  tartacznej   

        wybudowanie wiaty o powierzchni co najmniej 300 m² do wysokości już 

istniejącej hali, 

        utwardzenie  placu składowania surowca o powierzchni co najmniej 500 m², 

  

§ 7 
  

  
Wartość nieruchomości: 

  

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi        200.400,00 zł  

w tym: 
  

Cena gruntu  wynosi 143 555,00 zł.(słownie: sto czterdzieści trzy tysiące pięćset 

pięćdziesiąt pięć złotych+ 22% VAT).  

  

Cena zabudowań wynosi 56 845,00 zł.( słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset 

czterdzieści pięć zł), 

  

oraz koszty jednorazowe  w kwocie 1 218,50 zł. 

  

§ 8 
  

Zasady płatności: 



  

Pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste  wynosi 

25% ceny uzyskanej w przetargu, do której należy doliczyć podatek  

VAT                          w wysokości 22%. 

  

Opłaty roczne wynoszą 3 % ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, do których 

należy doliczyć podatek  VAT w wysokości 22 %. 

                                                            

                    § 9 

            Wadium: 
  

           Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj  20 040,00 zł. 

należy wpłacić w terminie do dnia 14.02.2008r. na konto Urzędu Gminy BS   

Zawadzkie- Oddział w Zębowicach  Nr  39890910292002000024370001 lub w kasie 

Urzędu Gminy. 

                                                            

       § 10 

Termin przetargu: 
  

Przetarg odbędzie się dnia  21 lutego 2008 r. o godz. 10.00 w Urzędzie 

Gminy                  w Zębowicach pokój nr  12. 

  

§ 11 

Warunki przetargu: 

  
Pisemne zgłoszenie do udziału w przetargu powinno być złożone w zamkniętych 

kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach, w terminie do dnia                

18 luty 2008 r. 

Zgłoszenie do udziału w przetargu powinno zawierać: 

        kopie dowodu wpłaty wadium, 

        oświadczenie, że uczestnik zapoznał się  z przedmiotem przetargu oraz 

przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń, 

        proponowany sposób realizacji warunków przetargu a w szczególności: 

-  krótka charakterystykę określająca zamierzenia inwestycyjne, 

-  przedstawiony w formie graficznej sposób zagospodarowania nieruchomości. 

        zaświadczenie z stosownego rejestru prowadzonej działalności gospodarczej 

oraz właściwe pełnomocnictwo ( wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty 

skarbowej z tytułu pełnomocnictwa- na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 

listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz .U. Nr 225 poz.1635 ze zm.), 

  

§ 12 
  

Lista zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w 

siedzibie Urzędu Gminy Zębowice w dniu 19 lutego 2008r. 

  

§ 13 
                         

            Uwagi i inne postanowienia: 

  



1. .Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z 

przedmiotem  i warunkami przetargu.  

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza  się na 

poczet pierwszej opłaty. Pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się  niezwłocznie, 

po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wpłata wadium nastąpi na wskazane konto. 

3. Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest przed zawarciem aktu 

notarialnego dokonać uzupełnienia wpłaty do 25 %  wylicytowanej ceny gruntu wraz 

z należnym 22 % podatkiem VAT oraz uiścić wpłaty z tytułu nabycia  zabudowań i 

kosztów jednorazowych. 

4. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi nie później niż do dnia  12 marca 

2008r. 

5. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego 

ponosi nabywca  nieruchomości. 

6. Nie spełnienie postanowień określonych w pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu 

równoznaczne jest z  przepadkiem wadium. 

7. Korzystanie z  wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga 

uzgodnienia z  dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości .  

8. Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług do I-opłaty za grunt 

oddany w użytkowanie wieczyste oraz do kolejnych opłat rocznych z tytułu 

użytkowania wieczystego gruntu zostanie doliczony 22% podatek VAT. 

9. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – (za pozostałe nieruchomości 

gruntowe) wynoszą 3% ceny gruntu wylicytowanej w przetargu. 

10.  Opłaty roczne wnoszone będą  przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie 

do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku następnego, licząc 

do daty nabycia prawa użytkowania wieczystego, zaś wysokość opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, 

jeżeli wartość jej ulegnie zmianie. 

11. Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w  Wydziale 

Finansowym Urzędu Gminy w Zębowicach deklaracji podatkowej w zakresie podatku 

od nieruchomości. 

12. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca  warunki 

określone w ogłoszeniu o przetargu. 

  

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono  na stronie internetowej BIP   oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Zębowice. 

  

 Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w  Referacie 

Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy  Zębowice przy ul I. .Murka 2, pokój nr 

12 lub telefonicznie pod nr 0077/ 4216076 w.32, fax. 077 4216076 w.36. 

  
Zastrzega się  prawo odwołania przetargu bez uzasadnienia przyczyny. 

  

                                                                       § 14 

  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i na tablicach 

ogłoszeń w  miejscowościach  Gminy Zębowice,  oraz na stronie internetowej  w BIP. 

  

                                                           § 15 

  
           Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania. 



  

 
Wprowadzono: 2008-01-21 14:56:09 przez Waldemar Czaja 

Zatwierdzono: 2008-01-21 14:56:15 przez Waldemar Czaja 

 


