
ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO 

GN.6840.9.2020.AK  

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu  

 
Zarząd Powiatu Kartuskiego, 

 

działając na podstawie art. 11 ust.1, art. 13 ust. 1, art. 25b, art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1, art. 

38 w zw. z art. 4 pkt 9 oraz 40 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) oraz § 3 ust. 1 i § 13 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014 poz. 

1490) oraz Uchwały nr XVII/141/2012 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej w Kartuzach – obręb 3, gm. Kartuzy, stanowiącej własność 

Powiatu Kartuskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 320/2 

 

ogłasza 

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej 

stanowiącej własność Powiatu Kartuskiego, położonej w Kartuzach – obręb 3,  

gm. Kartuzy, o pow. 0,8566 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę 

wieczystą nr GD1R/00002899/5 

I 

 

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona numerem 

działki 320/2 o pow. 0,8566 ha, położona w Kartuzach – obręb 3, gmina Kartuzy. 

2. Cena wywoławcza wynosi 2 700 000,00 zł netto (słownie złotych: dwa miliony 

siedemset tysięcy i 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczona stawka 

podatku VAT obowiązująca w dniu podpisania aktu notarialnego. 

3. Wadium wynosi 270 000,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt tysięcy | 

i 00/100). Może być wnoszone w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa. Wadium 

należy wpłacić nie później, niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. na rachunek bankowy 

Starostwa Powiatowego w Kartuzach nr 53 1020 1866 0000 1802 0002 6948, przy czym 

jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania na rachunku bankowym. 

4. Wysokość postąpienia: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach, przy ul. 3 Maja 2/1 

(sala konferencyjna). 

6. Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie 

Powiatowym w Kartuzach oraz zamieszczeniu w prasie codziennej ogólnokrajowej, co 

najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, a także na stronach 

internetowych Starostwa Powiatowego. 

7. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i na temat przetargu można uzyskać 

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  

w Kartuzach mieszczącym się przy ul. 3 Maja 2/1 lub pod numerem telefonu:  
(58) 684 05 96. 

                                                                                                    STAROSTA KARTUSKI 

                                                                                                    /-/ Bogdan  Łapa 
 

A.K./22.06.2020 


