
ZARZĄD POWIATU W OPOLU LUBELSKIM 
ogłasza sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w Zarzowie Nr 15A, gm. Łaziska 

w drodze rokowań, po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym 
 

      Przedmiotem sprzedaŜy jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej połoŜonej w 
Zakrzowie Nr 15A, oznaczonej w ewidencji gruntów dla obrębu 19-Zakrzów jako działka Nr 379/1 o 
powierzchni 0,18 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kraśniku IX Zamiejscowy Wydziale Ksiąg 
Wieczystych z siedzibą w Opolu Lubelskim prowadzona jest KW Nr LU1O/00042574/4, zabudowana 
budynkiem 2-kondygnacyjnym (byłego ośrodka zdrowia) podpiwniczonym w części mieszkalnej, natomiast 
w części usługowej budynkiem parterowym z podpiwniczeniem o łącznej pow. uŜytkowej 559,46 m2 oraz 
3-boksowym budynkiem garaŜowym o pow. uŜytkowej 60,53. 
SprzedaŜ nieruchomości była przedmiotem dwóch pisemnych przetargów nieograniczonych, które zakończyły się w 
dniach 9 czerwca 2014 r. i 18 sierpnia 2014 r. wynikiem negatywnym z powodu braku ofert na ich zakup. 
Informacja o obciąŜeniach i zobowiązaniach.  
Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciąŜeń. 
Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaziska 
nieruchomość połoŜona jest w terenach oznaczonych symbolem UP, który dopuszcza zmianę funkcji o 
charakterze usług publicznych i rozbudowę istniejących obiektów. 
 
Cena wywoławcza i zaliczka:  
cena wywoławcza wynosi: 70.000,00 PLN, w tym cena gruntu 10.192,00 PLN. Zaliczka wynosi 7 000,00 PLN. 
Podana cena wywoławcza jest ceną sprzedaŜy w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą zaliczkę w podanej wysokości w pieniądzu na konto Powiatu 
Opolskiego w Opolu Lubelskim nr 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220 z zaznaczeniem „zaliczka – Zakrzów. 
Termin wpłacenia zaliczki upływa 17 listopada 2014 r.  
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym 
uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań. 
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:  

1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeŜeli oferentem jest osoba prawna lub inny 
podmiot 

2. datę sporządzenia zgłoszenia 
3. oświadczenie, Ŝe zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeŜeń 
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty 

naleŜy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Zgłoszenie na zakup nieruchomości w Zakrzowie” w Punkcie 
Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Opolu Lub., ul. Lubelska 4, holl na parterze budynku, do dnia 17 
listopada 2014 r. do godz. 1400. Wraz z kopertą naleŜy złoŜyć kopię dowodu wniesienia zaliczki. 
Część ustna rokowań odbędzie się dnia 21 listopada 2014 r. o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Opolu Lub., 
ul. Lubelska 4, pok. 301. Zarządowi Powiatu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania któregokolwiek 
ze zgłoszeń. Rokowania są waŜne bez względu na liczbę zgłoszeń, jeŜeli przynajmniej jedno zgłoszenie zostało 
zakwalifikowane do ustnej części rokowań. Uzyskana w wyniku rokowań cena nieruchomości podlega zapłacie nie 
później niŜ do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaŜy, której termin zostanie ustalony w w zawiadomieniu o 
wyniku rokowań. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. 
JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w 
zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaŜy, lub nie dotrzyma warunku zapłaty ceny, Zarząd Powiatu moŜe odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 
Informacje o sprzedaŜy nieruchomości  i warunkach rokowań moŜna uzyskać w Starostwie Powiatowym w Opolu 
Lubelskim, ul. Lubelska 4, pok.312, tel. (0-81) 827-61-22, stronie internetowej www.opole.lublin.pl, Biuletynie 
Informacji Publicznej (www. spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl). 
Niniejsza sprzedaŜ jest realizowana w wykonaniu Uchwały nr XII/104/08 Rady Powiatu w Opolu 
Lubelskim z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ prawa własności nieruchomości 
zabudowanej połoŜonej w Zakrzowie, gmina Łaziska, będącej w zasobach Powiatu Opolskiego. 
 

 

 

 

 

 


