WOJi i^ivilNY PSARY
woj.

ZARZADZENIE NR 0050. 39.2012
WOJTA GMINY PSARY
z dnia 27.07.2012 r.

wsprawierogloszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaz nieruchomosci potozonej w
Mrzyzowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
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z p6zn.zm./ oraz uchwaly Nr XVIII/209/2012 Rady Gminy Psary z dnia 26.04.2012r w sprawiesprzedazy nieruchomosci niezabudowanej potozonej w Strzyzowicach stanowi^cej wlasnosc gminy. "
zarzjjdzam

§1-

1 ■ Oglosic przetarg ustny ograniczony na sprzedaz nieruchomosci potozonej w Strzyzowicach przy
ul. Podwale ozn. nrdziaJki 495/1, k.m.3, KWKA1B/00011674/8

2. Ogloszenie, o ktorym mowa w pkt.l zostanie wywieszone na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy

jak rowniez zostanie zamieszczone w internecie w okresie od 31.07.2012 r do 03 09 2012 r
oraz w prasie w „ Dzienniku Zachodnim" w dniu 31.07.2012 r.
3. Przetarg zostanie przeprowadzony wdniu 03.09.2012 r.
§2.

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

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

TomdJz Sadloh

WOJT GMINY PSARY
woj. sigskie

WOJT GMINY PSARY
oglasza
przetarg ustny ograniczony

na sprzedaz nieruchomosci stanowi^cej wlasnosc Gminy Psary
Przetarg bedzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przer .owadzania przetargow oraz rokowan na zbycie
nieruchomosci /Dz.U.z 2004 r. Nr.207, poz.2108 /
Przedmiotem przetargu 54 nieruchomosci:
L.p.

Nr ewiden.dzialki,

Pow.

Polozenie

Przeznaczenie

Cena

Wysokosc

Postqpienie

karta mapy,

dziatki

nieruchomosci

w planie

wadium

nie mniej niz

Nr ksi^gi

(wm2)

wywolawcza

zagospodarowania

nieruchomosci

1 % ceny

przestrzennego

(wzJ)

wywolawczej

Strzyzowice

Teren zabudowy

8.000,00 z»

ul. Podwale

mieszkaniowej

+ 23% VAT

wieczystej
1

495/1

132

k.m.3
KW Nr

jednorodzinnej

KA1B/00011674/8

(symbol planu 3MN)

800,00 z\

80,00 z\

Z uwagi na fakt, iz zbywana dziatka ozn. nr 495/1 nie moze stanowic samodzielnej dzialki, przetarg zostal
ograniczony wyl^cznie do wtascicieli dzialek przylegtych tj. dz. 490 i dziafki 489, celem poprawy warunkow
zagospodarowania jednej z nich.

Nieruchomosc bedaca przedmiotem przetargu jest niezabudowana i nieuzbrojona, nie jest obciazona
ograniczonymi prawami rzeczowymi jak rowniez nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiqzan i
przeszkod prawnych w rozporz^dzaniu ni^.
Sprzedaz nastapi za cene uzyskana w wyniku przetargu.

Przetarg odbedzie sie w dniu 03.09.2012 r. o godz. 14,00 w Urz?dzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4
salanr 112 (I pietro).

Osoby uprawnione, zainteresowane kupnem nieruchomosci, zobowi^zane s^ do zlozenia do dnia
22.08.2012r. do godz.15,00 w pokoju nr 204 na II pi^trze budynku Urzedu Gminy nastepujacych
dokumentow:

-

pisemnego oswiadczenia wyrazaj^cego wole przyst^pienia do przetargu

-

aktualnego odpisu z ksiegi wieczystej potwierdzajacego prawo wtasnosci nieruchomosci przyleglej
do zbywanej nieruchomosci.

Lista osob zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 24.08.2012 r.
w siedzibie tutejszego urzedu , na tablicy ogloszen (II pietro).

Osoby zakwalifikowane do przetargu zobowiazane s^ do wplacenia wadium w pieni^dzu (zt) w kasie Banku
w poniedzialek w godz. 800~ 1630, wtorek- czwartek w godz.800" 1500, piatek w godz. 800- 1345 lub przelewem
na konto Urzedu Gminy Psary Bank Spoldzielczy w Bedzinie o/Psary Nr

44843800010000025720160003 w kwocie podanej w powyzszej tabeli, w terminie do dnia 29.08.2012 r.
z dopiskiem, ze wptata dotyczy wadium na sprzedaz nieruchomosci ze wskazaniem numeru dziatki.
Dokonujac wplaty wadium przelewem za dzien wptaty wadium uznaje sie dzien wpiywu naleznosci na konto
Urz?du Gminy.

W zwiazku z powyzszym kwota wadium musi znajdowac sie na koncie Urzedu Gminy w ostatnim dniu
wnoszenia wadium tj. 29.08.2012r.

-2-

Uczestnicy przetargu zobowiazani s^ przedtozyc komisji przetargowej dokument tozsamosci, potwierdzenie
wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiebiorcow potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego
Rejestru Sadowego lub ewidencji dzialalnosci gospodarczej. Pelnomocnicy zobowiqzani sa^ przedfozyc

pelnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferowal co najmniej jedno postapienie powyzej ceny wywolawczej. O wysokosci postajrienia decyduj^
uczestnicy przetargu z tym, ze postapienie nie moze wynosic mniej niz 1% ceny wywofawczej, z
zaokr^gleniem w gore do pefnych dziesi^tek zlotych.

Wadium zwraca sie niezwtocznie po odwolaniu lub zamknieciu przetargu, jednak nie pozniej niz przed
uplywem 3 dni od dnia:
-

odwotania przetargu

-

zamkniecia przetargu

-

uniewaznienia przetargu

-

zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym

Wadium wniesione w pieniadzu przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygrai zalicza sie na poczet ceny

nabycia nieruchomosci.

Przetarg uwaza sie za zakonczony wynikiem negatywnym jezeli nikt nie przystapi do przetargu lub zaden z
uczestnikow przetargu nie zaoferowaf post^pienia ponad cene wywolawcz^.

Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie przystapi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
sprzedazy nieruchomosci w miejscu i terminie podanym w otrzymanym zawiadomieniu, gmina moze
odstapic od zawarcia umowy , a wpfacone wadium nie podlega zwrotowi.
Cene sprzedazy nabywca musi uiscic w cafosci do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedazy
nieruchomosci.

Koszty notarialne i s^dowe pokrywa w catosci nabywca.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedazy nieruchomosci nabywca zostanie powiadomiony najpozniej
w cijjgu 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie moze bye krotszy niz 7
dni od dnia doreczenia zawiadomienia.

Dodatkowe informacje dotycz^ce nieruchomosci i warunkow sprzedazy mozna uzyskac
w tut. Urzedzie II pietro, -pokqj 204, tel.294-49-36

Sadion

