W'dJT 6 Mi MY PSARY
woj. jsl^ski

ZARZAJDZENIE NR 0151/25 /2010
WOJTA GMINY PSARY

z dnia 14 .10. 2010 r.

sprawie: ogloszenia VI przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz niemchomosci
poiozonych w Gorze Siewierskiej stanowiacych wlasnosc gminy.

AekstTe^D^NrTiz^Oo'lf ozTsTz Mnlr!/™™ l"° * ° Sam°^dzie

997 r. o gospodarce nieruchomosciami /t. jednolity Dz.U. z 201 Or Nr l'o2 noz^l^

z pozn.zm./ oraz

uchwaly Nr XI/65/2007 Rady Gminy Psary z dnia 29.08.2007 r w sprawie-

sprzedazy n.eruchomosc. niezabudowanych poiozonych w Gorze Siewierskiej przy ul Kosriuszki

stanowiacych gminny zasob.

J y y L"-rvOSCIU!)ZKI

zarzi|dzam

§1.

1. Oglosic VI przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz niemchomosci niezabudowanych

poiozonvch w Gorze Siewierskiej przy ul.Kosciuszki ozn.nrnr dzialek 478/2 478/13 478/14

,478/17,478/18,478/19,478/20,478/21,478/22,478/23,478/24,478/59, k.m.5, '

2. Ogloszenie o ktorym mowa w pkt.l zostanie wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Gminy
jak rowniez zostanie zamieszczone w internecie w okresie od 18.10 201 Or do 24 H 201 Or
oraz w prasie w „ Gazecie Wyborczej" w dniu 18.10.2010 r.

'

3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24.1 1.2010 r.

'

§2.

Wykonanie Zarzadzenia powierza sie Zastepcy Wojta Gminy Psary.
§3.

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Marian Koziel
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WfiJTGMtNY PSARY

Wojt Gminy Psary
oglasza

VI przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaz nieruchomosci

stanowi^cych wlasnosc Gminy Psary

Przetarg b?dzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Rozporza^dzenie Rady Ministrow z dnia 14
wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie
nieruchomosci (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz.2108) oraz Regulamin przeprowadzania przetargow oraz
rokowari na zbycie nieruchomosci stanowiqcych wlasnosc Gminy Psary.
Dane dotycza^ce nieruchomosci gminnych:
L.p.

Nr evviden.dzialki,

Pow.

Potozenie

karta mapy,

Przeznaczenie

dziatki

nieruchomosci

Cena

Wadium

Nr ksifgi

(wm2)

w planie

wywolawcza

(wzt)

wieczystej
1

478/2, k.m.5

2021

zagospodarowania

nieruchomosci

przestrzennego

(wzJ)

Gora

KW 22006

Zabudowa

Siewierska

177.350.00 zl

dzialka

mieszkaniowa

+ 22% VAT

ul.Kosciuszki

jednorodzinna,
dopuszczalne uslugi

niezabudowana

8.867,50 zl

nieucia^zliwe
wbudowane
MN-2
2

478/13, k.m.5

1923

Gora

KW 22006

Zabudowa

Siewierska

172.200,00 zl

dzialka

mieszkaniowa

+ 22% VAT

ul.Kosciuszki

jednorodzinna,

niezabudowana

8.610,00 zl

dopuszczalne uslugi
nieucia^zliwe

wbudowane
MN-2
3

478/14, k.m.5

1925

KW 22006
dzialka

niezabudowana

Gora

Zabudowa

Siewierska
ul.Kosciuszki

168.950,00 zl

mieszkaniowa

+ 22% VAT

8.447,50 zl

jednorodzinna,
dopuszczalne uslugi
nieucia^zliwe
wbudowane
MN-2

4

478/15, k.m.5

1924

KW 22006

Gora

Zabudowa

Siewierska

mieszkaniowa
ul.Kosciuszki jednorodzinna,
dopuszczalne uslugi

dzialka

niezabudowana

168.850,00 zl

8.442,50 zl

+ 22% VAT

nieucia/liwe

wbudowane
MN-2
5

478/16, k.m.5
KW 22006

dzialka

niezabudowana

1924

Gora

Zabudowa

Siewierska

163.700,00 zl

mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne uslugi
nieucia^zliwe
wbudowane

+ 22% VAT

ul.Kosciuszki

8.185,00 zl

6

478/17, k.m.5

1923

KW 22006

Gora

Zabudowa

Siewierska

mieszkaniowa
ul.Kosciuszki jednorodzinna,
dopuszczalne ushigi

dzialka

niezabudowana

168.750,00 zl

8.437,50 zl

+ 22% VAT

nieucia^zliwe
wbudowane
MN-2
7

478/18, k.m.5

1896

Gora

Zabudowa

KW 2006

Siewierska

166.400,00 zl

dziaika

mieszkaniowa

+ 22% VAT

ul.Kosciuszki

jednorodzinna,

niezabudowana

8.320,00 zl

dopuszczalne uslugi
nieuci^zliwe
wbudowane
MN-2

8

478/19, k.m.5

2033

KW 22006

Gora

Zabudowa

Siewierska

mieszkaniowa
ul.Kosciuszki jednorodzinna,

dziaika

niezabudowana

182.050,00 zl

9.102,50 zl

+ 22% VAT

dopuszczalne uslugi
nieuci^zliwe
wbudowane
MN-2

9

478/20, k.m.5

2078

Gora

Zabudowa

KW 22006

Siewierska

182.350,00 zl

dzialka

ul.Kosciuszki

mieszkaniowa
jednorodzinna,

+ 22% VAT

niezabudowana

9.117,50 zl

dopuszczalne uslugi
nieuci^zliwe
wbudowane
MN-2

10

478/21, k.m.5

2078

Gora

Zabudowa

KW 22006

Siewierska

182.350,00 zl

dziaika

mieszkaniowa

+ 22% VAT

ul.Kosciuszki

jednorodzinna,

niezabudowana

9.117,50 zl

dopuszczalne uslugi
nieucia^zliwe

wbudowane
MN-2
11

478/22, k.m.5

2079

Gora

KW 22006

Zabudowa

Siewierska

182.450,00 zl

dziaika

mieszkaniowa

+ 22% VAT

ul.Kosciuszki

jednorodzinna,
dopuszczalne uslugi
nieucia^zliwe

niezabudowana

9.122,50 zl

wbudowane
MN-2
12

478/23, k.m.5

2079

KW 22006
Izialka

Gora

Zabudowa

Siewierska

176.900,00 zl

mieszkaniowa

+ 22% VAT

ul.Kosciuszki

jednorodzinna,
dopuszczalne uslugi

niezabudowana

8.845,00 zl

nieuci^zliwe,
wbudowane
MN-2
13

78/24,k.m.5
KW 22006
zialka

iezabudowana

2057

Gora

Zabudowa

Siewierska

180.510,00 zl

mieszkaniowa

ul.Kosciuszki

+ 22% VAT

ednorodzinna,
dopuszczalne uslugi
nieuciajzliwe,

9.025,50 zl

wbudowane
MN-2

478/59, k.m.5

14

1705

Gora

Zabudowa

149.650,00 z\

KW 22006

Siewierska

mieszkaniowa

+ 22% VAT

dzialka

ul.Kosciuszki

jednorodzinna,

niezabudowana

7.482,50 z!

dopuszczalne ushigi
nieucia^zliwe
wbudowane
MN-2

W/w

nieruchomosci

sq

niezabudowane

i

nieuzbrojone.

Uzbrojenie

dzialek w wode

i energy

elektryczna^ nastqpi na koszt gminy.

Sprzedaz nastapi na rzecz oferenta, ktory przedtozy najkorzystnieisza oferte.
Dotychczas przeprowadzone przetargi : I przetarg w dniu 20.10.2009 r.
II przetarg w dniu 05.01.2010 r.
III przetarg w dniu 11.03.2010 r.
IV przetarg w dniu 19.05.2010 r.
V przetarg w dniu 16.09.2010 r.

Komisyjne otwarcie ofert nastajii dnia 24 listopada 2010 r. w sali narad, pokqj 112,1 pi?tro

w Urz?dzie Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, o godz.1400.
Oferty w formie pisemnej w zamknie.tej kopercie z napisem : „ PRZETARG-OFERTA" oraz oznaczeniem nr
nieruchomosci, ktorej oferta dotyczy prosimy skladac w Urz?dzie Gminy w Psarach w biurze podawczym
(na parterze budynku), ul. Malinowicka 4, - do 19.11.2010 r. wtaeznie w godz. 8,00-15.30
Pisemna oferta podpisana przez oferenta powinna zawierac :

imi?, nazwisko i adres lub nazw? albo firing oraz siedzibejezeli oferentem jest osoba prawna
dat? sporza_dzenia oferty

Nr nieruchomosci, na ktora^ skladana jest oferta

oswiadczenie, ze oferent zapoznal si? z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzezen

oferowana^ cen? ( netto), ktora powinna bye wyzsza od wywotewczej ( do ceny zostanie doliczony
podatek VAT) i sposob jej zaplaty.

numer konta bankowego oferenta, na ktore ma bye dokonany zwrot wniesionego wadium
Do oferty nalezy dolqczyc dowod wptaty wadium.

Przetarg uwaza sie za zakonczony wvnikiem negatywnym iezeli zaden z uczestnikow przetargu nie zaoferuie
ceny wvzszej od wywotawczej, lub nie wph/nie ani jedna oferta . a takze iezeli komisia przetargowa
stwierdzi.ze zadna oferta nie spelnia warunkow przetargu.

W przetargu moga^brac udzial osoby fizyczne i prawne jezeli wplaca^ wadium w gotowce w kwocie podanej
w tabeli w terminie do 19.11.2010r. na konto Urz^du Gminy Psary : Bank Spoldzielczy w B^dzinie o/Psary
Nr 44843 800010000025720160003.

Dokonuja^c wpkty wadium przelewem za dzien wplaty wadium uznaje s'\q dzieri wplywu naleznosci na konto
Urz^du Gminy.

W zwia^zku z powyzszym pienia^dze musza^ znajdowac si? na koncie Urz?du Gminy w ostatnim dniu
wnoszenia wadium tj. 19.11.2010 r.

Wadium wplacone przez osob?, ktora wygra przetarg , zalicza si? na poczet nabycia nieruchomosci,
pozostalym uczestnikom zostaje zwrocone po zakoriczeniu przetargu.

Wadium zwraca si? niezwtocznie po odwoianiu lub zamkni?ciu przetargu, w terminie podanym w pismie
informuj^cym o wynikach przetargu.

W przypadku uchylenia si? uczestnika, ktory wygral przetarg od zawarcia umowy wptacone wadium nie
podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy ponosi kupuja^cy.

Wojt Gminy Psary zastrzega sobie prawo zamkniecia przetargu bez wybrania ktorejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje dotycz^ce nieruchomosci i warunkow sprzedazy mozna uzyskac w tut. Urz?dzie
II pi?tro pokqj 204, tel.267-21-21 lub 267-22-55 wewn. 36.
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