
Starosta Kłobucki 

ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaŜ  
 

1. Nieruchomości połoŜonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej jako 
działka nr 3792/10 o pow. 195m², niezabudowanej, opisanej w Kw Nr 2992 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie – Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

 Nieruchomość wolna od obciąŜeń i zobowiązań. Przeznaczona w      miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego Kłobuck – Śródmieście na cele: 
przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa a 
przeznaczenie dopuszczalne – budynki gospodarcze, garaŜe. Zamierzenia 
inwestycyjne na terenie działki wymagają uzgodnień w zakresie ochrony 
konserwatorskiej i w zakresie obsługi komunikacyjnej.   

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33300 zł. Cena wywoławcza, oraz 
cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną 
brutto . 

3. Przetarg odbędzie się w dniu 03.12.2008r w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego 
w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 – pokój nr 15, początek przetargu o 
godzinie  12.00   . 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
3300 zł, które naleŜy wpłacić na konto Starostwa  Powiatowego w Kłobucku 
Bank Ochrony Środowiska O/Częstochowa nr 48154010142001730841560013, 
najpóźniej do dnia 28.11.2008r. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone  zostanie na 
poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej 
przepada na rzecz sprzedającego.  
Wadium uczestnika wpłacone przez osobę, która nie została     ustalona jako 
nabywca nieruchomości będzie niezwłocznie zwrócone, najpóźniej w ciągu 3 dni 
od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez tę osobę .    

5. Postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ  330 zł . 
6. Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo, przed podpisaniem umowy w 

formie aktu notarialnego cena ustalona w wyniku przetargu musi znajdować się 
na rachunku Starostwa Powiatowego. Koszt sporządzenia aktu notarialnego 
ponosi nabywca. 

7. Szczegółowe informacje o przetargu, moŜna uzyskać w Wydziale   Geodezji, 
Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w 
Kłobucku – pokój nr 106 lub 136 tel.  034 3109561 lub 3109562, oraz na 
stronach internetowych www.bip.klobuck.pl.  

8. Przetarg moŜe zostać odwołany jedynie z waŜnych powodów. Informacja o 
odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości a 
wpłacone wadium podlega zwrotowi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


