.. Starachowice"
Specjalna Strefa
Ekonomiczna

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A.
z

siedzibą

w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01 , www.sse com pl

Sąd

Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony. REGON: 290914494

jako Zarządzający

Specjalną Strefą Ekonomiczną

1997r. o gospodarce

nieruchomościami

, Starachowice'

działając

(t.j. Dz. U. 2021 , poz. 1899 z

na zleceme Gminy

pożn .

Iłża,

Rejonowy w Kielcach X

NIP: 664-17-78-096

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia

zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych Inwestycji

(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1752), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
rokowań

oraz

nieruchomości

na zbycie

Spółki

Zgromadzenia Akcjonariuszy
i trybu zbywania

składników

późn.

(t.j. Dz.U. 2014r. poz. 1490 z

zm.). oraz

Uchwały

nr 3/08/2019 Nadzwyczajnego Walnego

Specjalna Strefa Ekonomiczna .Starachowice" S.A. z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad

aktywów

trwałych Spółki.

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 254/21
mającym

1.

Do przetargu

na celu

mogą przystąpić

wyłonienie

nabędzie

podmiotu. który

osoby fizyczne, osoby fizyczne

prawo do nieruchomości opisanej w pkt. 2.

prowadzące działalność gospodarczą

i osoby prawne oraz cudzoziemcy

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywamu meruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. 2017. poz.
2278) - po spełnieniu warunków podanych w
2.

W

skład

mienia

objętego

ogłoszeniu

przetargiem wchodzi prawo

o przetargu oraz warunków

własności meruchomości

określonych odrębnymi

gruntowej niezabudowanej,

przepisami.

położonej

w

Iłży ,

powiat radomski,

objętej granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej .Starachowice" - Podstrefa Iłża o łącznej powierzchni 4,5488 ha, składającej się z działek

o numerach ewidencyjnych:
• 2573/4 , 2576/6, 2580/6, 2582/3- o
S.A., dla których

Sąd

łącznej

powierzchni 3,0882 ha,

Rejonowy w Lipsku IV Wydział

Ksiąg

stanowiących własność

Wieczystych prowadzi

Specjalnej Strefy Ekonomicznej .Starachowice'

księgę Wieczystą

nr RA 1U00047960/7.

• 2578/6, 2587/6 - o łącznej powierzchni 0,9603 ha , stanowiąca własność Gminy lłza, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV lNydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi

księgę Wieczystą

• 258516 - o powierzchni 0,5003 ha,
prowadzi

księgę Wieczystą

Działy

4.

Cena

Gminy

Iłża ,

dla której

Sąd

Rejonowy w Lipsku IV

działek wchodzących

w

skład nieruch omości

Wieczystych

opisanej w punkcie 2.

III i IV ksiąg Wieczystych nr RA1 U00047960/7, nr RA1 U00057179/8 i nr RA1U00051922/0 wole
wywoławcza

Wydział Ksiąg

nr RA 1U00051922/0.

Oferta musi dotyczyć wszystkich
3.

nr RA 1 U00057179/8.

stanowiąca własność

przedmiotowej

nieruchomości

wynosi 1 303 529,00

zł

brutto

(słownie

są

od wpisów.

brutto: milion trzysta trzy

tysiące pięćset dwadzieścia

dziewięć złotych) , przypadająca z oszacowanej wartości działek o numerach ewidencyjnych·

• 2573/4, 2576/6, 2580/6, 2582/3- 925 329,00

zł

brutto

(słownie

brutto.

dziewięćset dwadz ieścia pięć tysięcy

trzysta

dwadzieścia dziewięć

złotych) ;

• 2578/6-127 000,00

zł

brutto

• 2585/6- 127 500,00

zł

brutto

(słownie
(słownie

brutto: sto

dwadzieścia

siedem

tysięcy złotych) ,

brutto: sto

dwadzieścia

s1edem

tys1ęcy p1ęćset złotych);

• 2587/6-123 700 zł brutto (słownie brutto: sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych) .
5.

N ieruchomość położona

jest w

. Starachowice• - Podstrefa

Iłża.

miejscowości Iłża,

Od strony

powiat radomski, przy ulicy

północnej

i

Przemysłowej,

południowej nieruchomość

na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

zlokalizowana jest bezpośrednio przy

wew nętrznej

drodze

asfaltowej, (oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej
w Iłży Nr Vlll/67/19 z dnia 10.05.2019 r. symbolem 1KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej z dojazdem do Drogi Krajowej Nr 9.
Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta

Iłży , nieruchomość

znajduje

się

w jednostce

strukturalnej opisanej jako:
•

działki

nr ewid.: 257314, 2576/6, 2578/6 - 4 PU- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy

•

działki

nr ewid.: 2580/6, 2582/3, 2585/6, 2587/6 -

lasów,

zaś

w dalszej

części

oznaczone

są

części działek

od strony

północnej

oznaczone

są

usługowej .

w planie symbolem 4 ZL - tereny

w planie symbolem 4 PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy

usługowej .

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów Starosty Radomskiego z dnia 21 .10.2021 r.. znak: GKN-IV.6621 .1.9946.2021, działki nr ewid. 257314,
2576/6, 2578/6 sklasyfikowano jako grunty klasy RV i RVI - grunty orne klasy V 1VI oraz

działki

nr ewid. 2580/6 i 2582/3 sklasyfikowano jako

grunty klasy LsVI - lasy klasy VI, RV, RVI -grunty orne klasy V i VI. Zgodme z wypisem z rejestru gruntów Starosty Radomskiego z dnia
05.11 .2021 r.. znak: GKN-IV.6621 .1.484.2021 , działki nr ewid. 2585/6, 2587/6 sklasyfikowano jako grunty klasy LsVI, RV i

RVł

-lasy klasy VI ,

grunty orne klasy V i VI.
Nieruchomość będąca

przedmiotem przetargu jest niezabudowana,

porośn1ęta trawą

oraz samosiejkami krzewów.

N ieruchomość

posiada

kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 121 ,0 m x 400,0 m x 108,0 m x 367,0 m. Krótszymi bokami (od strony północnej i połudn iowej)

nieruchomość

Szczegółowe

ulicą Przemy słową

za

warunki techniczne

poszczególnych soeci, staraniem
i

sieć wodociągowa

strony

północnej ,

udziału

Warunkiem
wpłata

włączenia

własnym

Od strony wschodniej i zachodnoej granoczy z

dzoałkami

niezabudowanymi.

w niedalekoel odległoŚCI od terenu onwestycji zlokalizowana jest moejska oczyszczalnia
do sieci technicznego uzbrojema terenu nabywca

i na

własny

- poprowadzona dla potrzeb

koszt Przez teren

sąsiadującej

meruchomoŚCI

zobowiązany będzie uzyska ć

końców)

(z obydwu

z terenem Strefy moejskiej oczyszczalni

sieć

przebiega

ścieków.

Na

dz. nr ewid 2578/4) dla potrzeb Specjalnej Strefy EkonomoczneJ . Starachowoce" wybudowana

zasilania energetycznego
6

PrzemysłoweJ

przylega do ulicy dojazdowej lj. ul.

północnej,

Od strony

od gestorów
kanalizacyjna

sąsoednim

została

ścieków.

terenie (od

w 201g r stacja

średniego napięcia

w przetargu Jest:
pieniężnego

wadium

w

wysokości

130 353,00

zł

(słownoe

sto

trzydzieści

tysięcy

trzysta

pięćdziesiąt

trzy

złote)

w nieprzekraczalnym terminie do 01 .02.2022 r.
Wpłat

nalezy

dokonać

na rachunek bankowy SSE .Starachowoce" SA nr 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A.

l o/Starachowoce, z dopiskiem: .Wadium do przetargu nr 254/21 ". Za
pieniężnych

datę

wmesoema wadium
wpłacema

na rachunku bankowym SSE .Starachowice" S.A W przypadku

uważa się datę zaksięgowania środków

wadium w formie przelewu bankowego

wpłata

winna być dokonana odpowiednio wcześnie) tak, aby w dm u 01 02.2022 r wadourn znajdowało soę na rachunku organozatora przetargu
Wmesoenie wadium przez uczestmka przetargu jest równoznaczne z potwoerdzeniem przez mego faktu zapoznania
o przetargu oraz

Specyfikacją

Istotnych Warunków Przetargu nr 254/ 21 o och

jest mu znany stan faktyczny oprawny
zapoznanie

się

ze

Specyfikaqą

akceptacją

bez

zastrzeżeń ,

jak

również

soę

z ogłoszeniem

potwierdzemem,

że

nieruchomości .

Istotnych Warunków Przetargu nr 254/21 - ninoejsza specyfikaCja dostępna jest na stronie internetowej

pod adresem http./lwww.sse.com pll
złożenie

zamknoętej

oferty pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w

nr 254/21 ", w soedzobie SSE . Starachowoce· S A. ul

kopercie z dopiskiem .Przetarg pisemny noeograniczony

Radomska 29, 27-200 Starachowoce w term noe do dnia 08 02.2022 r.,

do godz. 15·oo.
7

Ofertę sporządza się w formie pisemnej, w języku polskom i powonna zawierać w szczególnośCI
imię ,

nazwisko i adres oferenta lub firmę i

datę sporządzenia

adres-siedzibę, jeżeli

oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

oferty;

dowód wniesoenia wadium.
oświadczenie , że oferent zapozna! się z warunkamo przetargu określonym• w specyfikacji istotnych warunków przetargu o przyjmuje te

warunki bez

zastrzeżeń;

oferowaną cenę

netto plus podatek VAT, brutto i sposób 1e1 zapłaty,
upoważmonej

podpos oferenta lub osoby

do skiadama w ornoemu oferenta

ośwoadczeń

woli w zakresie praw i

obowiązków majątkowych ;

odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpiSUJącej ofertę,
proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu
8.

W przypadku inwestora zagranicznego, do dokumentów złożonych w Języku obcym, winno być dołączone w oryginale tłumaczenie w języku
polskom. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskanoa zezwolenoa monostra właŚCiwego do spraw wewnętrznych , na
zasadach i w tryboe określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r o nabywanou nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
2276)

9

Przedmiotowa
sprzedaży.

nieruchomość

jest wolna od

nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości

odbywa

się

Nabywca przejmuje

odbywa

się

nieruchomość

oraz Gmona

Iłża

w stanoe

istniejącym

urządzeń

nieruchomośco

soę według

przyjmuje

zostały

zawarcoa umowy

odpowiedzoalnośco

za ostnoenie

zaonwentaryzowane.

ewidencji gruntów o budynków Moasta llza. Ewentualne wykonanoe mapy sytuacyJno-

aktualny stan zagospodarowania przedmootowej

nabywcy. Ewentualnewznawianoe granic odbywa

dzień

na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznawianie granoc

infrastruktury technicznej, które dotychczas noe

wysokoŚCiowej odzwierciedlającej

na

nie ponoszą odpow edzoalnośco za wady ukryte

staranoem 1 na koszt nabywcy. Specjalna Strefa Ekonomoczna . Starachowice" S.A. me ponosi

podziemnych
Granice

obciążeń

Specjalna Strefa Ekonomoczna .Starachowice" S.A

się

noeruchomoŚCI

odbywa

się własnym

staraniem i na koszt

staranoemona koszt nabywcy.

10 Oferty podlegają ocenie na podstawie § 21 Rozporządzenoa Rady Monostrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzanoa przetargów oraz
określone

rokowań

na zbycie

nieruchomośco

(lj. Oz U. 201 4, poz. 1490 z

póżn

zm ), oraz w oparciu o kryteria

w . Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu·.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wnoesienoe wadourn przez uczestnoków przetargu
Komosyjne otwarcoe ofert oraz

część jawna

Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa
noeruchomościamo

przetargu

nastąpo

w soedzoboe organozatora przetargu w dnou 15 02 2022 r o godzinie 11 .00.

nieruchomość będącą

przedmootem przetargu na zasadach

określonych

w ustawoe o gospodarce

oKodeksie Cywilnym

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzenoem przetargu- w trybie określonym w§ 11 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14

września

(t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1490 z

2004 r w sprawie sposobu o trybu przeprowadzanoa przetargów oraz

późn.

zm)- co do nieruchomości

rokowań

na zbycie

noeruchomości

stanowiących własność Gmony Iłża

15. Wadium wnoesione przez uczestnoka, który zostanoe wyłonoony w wynoku przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycoa noeruchomości

16 Podmiotom. które nie zostały wyłonione w przetargu, wadium zostame zwrócone mezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, po pisemnej
dyspozycji

wpłacającego,

zakończenia

jednak nie

później niź

przed

upływem

3 dn1 roboczych od

zamknięcia , odwołania . uniewaźnienia

przetargu lub

przetargu z wynik1em negatywnym.

17 Uzyskana w przetargu cena nieruchomości , płatna jest na zasadach określonych w SIWP
Zawarcie umowy notarialnej,
będących

przenoszącej własność meruchomośc1 ,

nastąpi

w term1me wyznaczonym przez

właścicieli nieruchomości

przedmiotem przetargu. Zarządzający , jako organizator przetargu. zaw1adomi podmiot wyło niony w wyniku przetargu o miejscu

i terminie zawarcia umowy sprzedaźy , najpóźniej w ciągu 21 dm od dma rozstrzygmęc1a przetargu. Wyznaczony term1n nie może być krótszy
niż

7 dni od dnia doręczen ia zawiadomiema. W przypadku niestaw1ema s1ę nabywcy w termime 1 miejscu podanym w zawiadomleniu bez

uzasadnionego usprawiedliwienia lub w inny sposób uchylania się od zawarcia umowy sprzedaźy nieruchomości, Gmina Iłża l Specjalna
Strefa Ekonomiczna .Starachowice" S.A. mogą odstąpić od zawarc1a umowy. W tym przypadku wpłacone wad1um przepada na rzecz
Zarządzającego strefą.

18. Należność za nieruchomość winna być wpłacona przez nabywcę me późnieJ mż do dnia zawarc1a umowy notanalnej. Za datę zapłaty uważa
się dzień.

w którym środki finansowe wpłyną na konto sprzedawcy

19 Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego l opłaty sądowe zw1ązane z dokonamem wpisów w księdze wieczystej
ponos1nabywca nieruchomości .
20 Wynik przetargu podlega zatwierdzeniu przez Zarząd SpecjalneJ Strefy Ekonomicznej . Starachowice" SA oraz Burmistrza Miasta i Gminy
Iłża

21

Zwycięzca

przetargu może ubiegać się o wydame decyzji o wsparou. na zasadach określonych w ustawie z dnia 1O maJa 2018 r

o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1752) oraz

Rozporządzen iu

Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy

publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych 1nwestyqi (Dz. U. 201 8, poz. 1713).
22. SpecjalneJ Strefie Ekonom1czne1 .Starachowice" S A. przysługuje prawo zamkmęcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
23. Specjalna Strefa Ekonomiczna . Starachowice" S.A. zastrzega sob1e prawo un1eważmenia przetargu. gdy wystąpi IStotna zm1ana okoliczności
powodująca , że

prowadzenie postępowania nie l eży w interesie publicznym, czego me mozna było wcześniej przewidzieć, a także w sytuacji

gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarc1e waźnej umowy na udostępn ienie prawa do nieruchomości.

O un ieważmeniu postępowan i a Speqalna Strefa Ekonom1czna . Starachowice• S.A powiadomi p1semnie równocześni e wszystkich oferentów,
podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

24. Podmioty przystępujące do przetargu wyrażają zgodę na przetwarzame danych osobowych zgodnie z ustawą z dma 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (I.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
25 Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jezeli żaden z uczestmków przetargu me zaoferował ceny wyższej od ceny
wywoławczej , jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żad na oferta nie spełnia warunków przetargu, a także w raz1e braku złożenia

Jakiejkolwiek oferty.
26. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu. strona mtemetowa Urzędu Miasta i Gminy Iłża https./twww 1lza.pl. Bi uletyn Informacji
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Pubhcznej Ministerstwa RozwOJU i Technologu www gov pi!Webtrozwol-technoloalatmapa-strony oraz w pras1e . Dz1enmk Gazeta Prawna·
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Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest rówmeż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://sse.bip gov p~ . w Biuletyme Informacji

28 Wszelkich dodatkowych informacji związanych z ninieJSZym zaproszeniem do przetargu udziela Sekretariat Specjalnej Strefy Ekonomicznej

~

~

Pubhcznej wwwblp 11za pl, tablica informacyjna Urzędu Miasta i Gminy lłza ,
27

