
ZARZĄD POWIATU W OPOLU LUBELSKIM 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaŜ 
nieruchomości będącej w zasobie Powiatu Opolskiego 

 

      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 42574, 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. 
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. 
Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciąŜeń. 
Cena wywoławcza nieruchomości 113.000,00 zł, w tym wartość gruntu 16.452,00, wadium 11.300,00 zł 
 

      W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wysokości na rachunek 
Powiatu Opolskiego w Opolu Lubelskim nr 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220 z zaznaczeniem 
„wadium – nieruchomość w Zakrzowie”. 
Termin wpłacenia wadium upływa 05 czerwca 2014 r. 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo 
zamknięciu przetargu. 
Pisemne oferty zawierające:  

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

2. datę sporządzenia oferty 
3. oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 

zastrzeŜeń 
4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty 

naleŜy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości w Zakrzowie.”  
w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Opolu Lub., parter budynku, do dnia 05 czerwca 
2014 r. do godz. 1400. Wraz z kopertą naleŜy złoŜyć kopię dowodu wniesienia wadium. 
Część jawna przetargu odbędzie się dnia 09 czerwca 2014 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym 
w Opolu Lub., ul. Lubelska 4, pok. 301. Zarządowi Powiatu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert. Przetarg jest waŜny bez względu na liczbę ofert, jeŜeli przynajmniej 
jedna oferta została zakwalifikowana do części niejawnej przetargu. Uzyskana w wyniku przetargu cena 
nieruchomości podlega zapłacie nie później niŜ do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaŜy, której 
termin zostanie ustalony w ciągu 30 dni licząc od dnia przetargu. 
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 wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Informacje o sprzedaŜy nieruchomości i warunkach przetargu moŜna uzyskać w Starostwie Powiatowym 
w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, pok.312, tel. (0-81) 827-61-22 oraz na stronie internetowej 
www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=199. 
 
 
 
 


