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ZARZ4DZENIE NR 0050.40.2014
WOJTA GMINY PSARY
z dnia 24.09.2014r.

w sprawie: ogioszenia VIII przetargow ustnych nieograniczonych na sprzedaz nieruchomosci
poiozonych w Gorze Siewierskiej przy ul. Kwarcowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie
gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.594/, art. 37 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami It. jednolity Dz.U. z 2014 r, poz.518 ze zm./ oraz uchwary Nr
XVII/194/2012 Rady Gminy Psary z dnia 22.03.2012 r. w sprawie: sprzedazy nieruchomosci
niezabudowanych poiozonych w Gorze Siewierskiej stanowia.cych wtasnosc gminy.
zarz^dzam

§1.

1

Ogtosic VIII przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz nieruchomosci, poiozonych w Gorze
Siewierskiej przy ul. Kwarcowej, k.m.5, ozn. nrnr 482/25,482/28,KW KA1B/00022006/5.
2. Ogloszenie, o ktorym mowa w pkt. 1 zostanie wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Gminy
jak rowniez zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzedu Gminy i bip-ie w okresie
od 29.09.2014r. do 03.11.2014r., a wycia.g z ogioszenia zostanie zamieszczony w prasie
w „ Dzienniku Zachodnim " w dniu 29.09.2014r.

3. Przetargi zostana^ przeprowadzone w dniu 03.11.2014 r.
§2.

Wykonanie Zarz^dzenia powierza si? Zastepcy Wojta Gminy Psary.
§3.

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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W()JT GMINY PSARY
W6JT GMINY PSARY
oglasza
VIII przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaz nieruchomosci stanowi^cych wlasnosc Gminy Psary
Przetargi b?d$ przeprowadzone w oparciu o rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci /Dz. U. z 2004 r. Nr
207, poz.2108 z pozn. zm. /
Przedmiotem przetargow s$ nieruchomosci
L.p

Nr ewiden.

Pow.

Polozenie

Przeznaczenie

Cena

WysokoSd

Postqpienie

Godzina

dzialki,

dzialki

nieruchomo&i

w planie

wywolawcza

wadium

nie mniej niz

przetargu

karta mapy,

(wm2)

zagospodarowania

nieruchomosci

(wzl)

1% ceny

przestrzennego

(wzl) netto

G6ra

Zabudowa

74.500,00 zl

7.450,00

750,00 zl

14""

Siewierska

mieszkaniowa

ul. Kwarcowa

jednorodzinna,

72.300,00

7.230,00

730,00

1430

Nr ksifgi

wywolawczej

wieczystej
1

482/25, k.m.5
KW

870

KA1B/00022006/5
dziaika

dopuszczalne

niezabudowana

uslugi nieuciqzliwe
wbudowane w
budynek

(symbol planu
5MN)
2

G6ra

Zabudowa

KW

Siewierska

mieszkaniowa

KA1B/00022006/5

ul. Kwarcowa

jednorodzinna,

482/28 k.m.5

844

dziaika
niezabudowana

dopuszczalne
uslugi nieuciqzliwe
wbudowane w
budynek
(symbol planu
5MN)

Nieruchomosci b§dace przedmiotem przetargu sq. uzbrojone w wode , uzbrojenie w energie elektryczn^
nastapi na koszt gminy w terminie do 31.12.2014r., nie sq obciazone ograniczonymi prawami rzeczowymi
jak rowniez nie s^ przedmiotem jakichkolwiek zobowi^zan i przeszkod prawnych w rozporz^dzaniu nimi.
Sprzedaz nastapi za cen? uzyskan^ w wyniku przetargu.

Do ceny sprzedazy nieruchomosci

doliczony zostanie podatek od towarow i ushig wedhig stawki

obowi^zujacej w dniu sprzedazy.

Poprzednie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz w/w nieruchomosci zakonczone wynikiem
negatywnym byry przeprowadzone:
I przetargi w dniu 28.10.2013 r.

II przetargi w dniu 16.12.2013 r.
III przetargi w dniu 17.02.2014 r.
IV przetargi w dniu 08.04.2014 r.
V przetargi w dniu 02.06.2014 r.
VI przetargi w dniu 21.07.2014 r.

VII przetargi w dniu 09.09.2014r.

Przetargi odb?d^ si? w dniu 03.11.2014 r. w godzinach podanvch w tabeli powvzei
w Psarach ul. Malinowicka 4 sala nr 112 (I pi?tro).

w Urz?dzie Gminy

W przetargu moga^ brae udzial osoby fizyczne i prawne, jezeli wptaca^ wadium w pieniadzu (zl) w kasie
Banku Spoldzielczego w Psarach poniedziatek w godz. 800" 1630, wtorek- czwartek w godz.800" 1500, pi^tek
w godz. 800- 1345 lub przelewem na konto Urz^du Gminy Psary Bank Spoldzielczy w Bedzinie o/Psary Nr
44843800010000025720160003 w kwocie podanej w powyzszej tabeli, w terminie do dnia 29.10.2014 r.
z dopiskiem, ze wpiata dotyczy wadium na sprzedaz nieruchomosci ze wskazaniem numeru dzialki.

-2-

Dokonujac wplaty wadium przelewem za dzien wptaty wadium uwaza sie date wpfywu srodkow na
rachunek bankowy Urzedu Gminy w Psarach.

Uczestnicy przetargu zobowiazani s^ przedlozyc komisji przetargowej dokument tozsamosci, potwierdzenie
wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiebiorcow potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego
Rejestru Sadowego lub ewidencji dziaialnosci gospodarczej. Pemomocnicy zobowiazani sq przedlozyc
pelnotnocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.
Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczb? uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferowal co najmniej jedno postapienie powyzej ceny wywolawczej. O wysokosci postapienia decyduja^

uczestnicy przetargu z tym, ze postapienie nie moze wynosic mniej niz 1% ceny wywolawczej,
z zaokr^gleniem w gor? do pemych dziesi^tek zlotych.

Wadium zwraca si? niezwlocznie po odwolaniu lub zamkni?ciu przetargu, jednak nie pozniej niz przed
uplywem 3 dni od dnia:
-

odwolania przetargu

-

zamknifcia przetargu

-

uniewaznienia przetargu

-

zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym

Wadium wniesione w pieniadzu przez uczestnika przetargu, kt6ry przetarg wygral zalicza sie na poczet ceny
nabycia nieruchomosci.

Przetarg uwaza si? za zakonczony wynikiem negatywnym jezeli nikt nie przystapi do przetargu lub zaden
z uczestnikow przetargu nie zaoferowal postapienia ponad cene wywolawczq.
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
odst^pic od zawarcia umowy, a wptacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cen? sprzedazy nabywca musi uiscic w calosci 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 ci^gu 21 dni od dnia rozstrzygni?cia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie moze bye krotszy niz 7
dni od dnia dor?czenia zawiadomienia.
Zastrzega si? prawo odwolania przetargu z waznych przyczyn.

Dodatkowe informacje dotycz^ce nieruchomosci i warunkow sprzedazy mozna uzyskac w tut. Urz?dzie II
pi?tro -\pok6j 213, tel.32/ 294 49 31.

TomoshjSJhdlon

