
Starachowice, dnia 02.09.2020 r.

Wykaz nieruchomości 

przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm. Starosta Starachowicki podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza 
do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 99 lat 
nieruchomość niezabudowaną, położoną w  Starachowicach, oznaczoną w ewidencji gruntów, 
obr. 02, jako działka nr 172/4 o pow. 0,1103 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy 
w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00001494/9.  

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  Starachowice zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XII/1/05 Rady miejskiej w Starachowicach z dnia 24 października 2005 r. przedmiotowa 
nieruchomość znajduje się na obszarze jednostki strukturalnej oznaczonej w studium symbolem B5 – 
Stadion – Teren osiedla wielorodzinnego i jednorodzinnego z usługami podstawowymi Struktura 
miejska trwała, ukształtowana. 

Teren działki jest nieogrodzony, nie posiada spadków, jest obecnie użytkowany jako parking 
o nieurządzonej nawierzchni. 

Nieruchomość oddaje się w użytkowanie wieczyste w celu prowadzenia działalności usługowej – 
urządzenie parkingu. Termin zagospodarowania nieruchomości – dwa lata od podpisania umowy 
oddania w użytkowanie wieczyste.  

Na nieruchomości znajduje się część budynku stanowiącego własność osoby trzeciej. Teren pod 
budynkiem oraz wokół budynku o łącznej powierzchni 0,0037 ha jest wydzierżawiany na podstawie 
umowy zawartej do dnia 16.09.2024 r.   

Cena wywoławcza nieruchomości  420 000,- zł słownie złotych: czterysta dwadzieścia tysięcy 00/100. 
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. 

Nabywca zobowiązany będzie do wpłacenia pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości 
w użytkowanie wieczyste w wysokości 25 % ceny ustalonej w drodze przetargu. Do wysokości 
pierwszej opłaty zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.  

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu 
podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości 
w użytkowanie wieczyste. 

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% od ceny nieruchomości ustalonej 
w drodze przetargu. Do opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. 
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca 
każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało 
ustanowione prawo użytkowania wieczystego.



Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega 
aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. 
Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od 
wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji.    

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 

pkt 1 i pkt 2, mogą złożyć stosowny wniosek, w terminie do dnia 15.10.2020 r.  

 Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste zostanie przez 
okres 21 dni tj. od dnia 03.09.2020r. do dnia 24.09.2020 r. wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Starachowicach, a także zamieszczony w Internecie w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Przedmiotowy wykaz zostanie przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu celem jego zamieszczenia 
przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej.  

Szczegółowych informacji udziela Wydział nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Starachowicach, tel. 041 276-09-35.  

Z up. Starosty 
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