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KARTA INFORMACYJNA NR G.0143.7.1.2012 
 

 
NAZWA SPRAWY: 

 
SprzedaŜ nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargowej 

 
PODSTAWA PRAWNA : 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
102,  poz. 651 z późniejszymi zmianami.) 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 
142,  poz.1592 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108). 
 
WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. W przypadku przetargu pisemnego nieograniczonego lub ograniczonego oferty naleŜy składać 
w zamkniętych kopertach i powinny one zawierać:  

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

b. datę sporządzenia oferty, 
c. oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki 

bez zastrzeŜeń, 
d. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, 
e. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.  

2. Do oferty naleŜy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące 
podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. 

3. W przypadku przetargu ustnego nieograniczonego lub ograniczonego uczestnik przetargu 
przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium.  

4. JeŜeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym Starosta/Zarząd Powiatu  moŜe 
zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. Zgłoszenia udziału 
w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym 
terminem rokowań.  Zgłoszenie powinno zawierać:  

a. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeŜeli zgłaszającym jest 
osoba prawna lub inny podmiot,  

b. datę sporządzenia zgłoszenia, 
c. oświadczenie, Ŝe zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 

warunki bez zastrzeŜeń, 
d. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, 
e. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.  

5. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 
1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o 
przetargu terminie, jeŜeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał 
zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości 



pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złoŜą pisemne 
zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia 
się od zawarcia umowy.  

 
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

Brak opłat 
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
telefon (25) 792-22-23 w. 230 
Czas pracy:  poniedziałki  8.00-16.00,  wtorki  8.00-17.00, środy-czwartki 8.00-16.00, piątki 8.00-
15.00  
 
TERMIN ODPOWIEDZI: 
Załatwienie sprawy kończy się zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości  w formie 
aktu notarialnego, po podpisaniu protokołu z przetargu na zbycie nieruchomości w terminie 21 dni. 
 
TRYB ODWOŁAWCZY: 
Uczestnik przetargu moŜe złoŜyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w 
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu za pośrednictwem Starosty/Zarządu Powiatu. 
Wojewoda (w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa) lub Zarząd Powiatu  (w przypadku 
nieruchomości Powiatu) rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 
 
UWAGI: 
Brak uwag. 
 
PLIKI DO POBRANIA: 
- Brak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


