w6jt gminy fsary
woj.

ZARZ4DZENIE NR 0050.50.2014

W6JTA GMINY PSARY
zdnia26.11.2014r.
w sprawie: ogtoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaz nieruchomosci potozonej
w Preczowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.594.ze zm./, art. 37 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /t. jednolity Dz.U. z 2014 r.,poz.518 ze zm./ oraz uchwaly Nr
XLV/468/2014 Rady Gminy Psary z dnia 28.08.2014 r. w sprawie: sprzedazy nieruchomosci
niezabudowanych polozonych w Preczowie stanowi^cych wtasnoSc gminy.
zarzadzam

1. Ogtosic I przetarg ustny ograniczony na sprzedaz nieruchomosci potozonej w Preczowie
ozn. nr 425/6, k.m.3, KW KA1B/00008718/5.

2. Ogtoszenie, o ktorym mowa w pkt. 1 zostanie wywieszone na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy
jak rowniez zostanie zamieszczone w intemecie w okresie od 01.12.2014r. do 05.01.2015r.
3.

oraz w prasie w „ Dzienniku Zachodnim " w dniu 01.12.2014r.
Przetarg zostanie przeprowadzony wdniu 05.01.2015 r.
§2.

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

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

wOjt gminy psary
WOJT GMINY PSARY
oglasza

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaz nieruchomosci stanowi^cej wlasnoSc Gminy Psary

Przetarg b<?dzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Rozporz^dzenie Rady Ministrow z dnia
14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie
nieruchomosci /Dz.U.z 2004 r. Nr.207, poz.2108 /
Przedmiotem orzetarau est nieruchomosc :
L.D.

Postqpienie

wywolawcza

wadium

nie mniej niz

zagospodarowania

nieruchomosci

(wzJ)

przestrzennego

(w zl) netto

Pow.

Polozenie

karta mapy,

dzialki

nieruchomosci

w planie

(wm2)

wieczystej

425/6

354

k.m.3

KW Nr
KA1B/00008718

Preczow

Teren zabudowy 26.000,00 zl

w poblizu

mieszkaniowej

ul. Wiejskiej

jednorodzinnej

/5

r
WysokoSd

Nr ewiden.dziatki,

Nr ksifgi

1

,
Cena

Przeznaczenie

1% ceny

wywolawczej

2.600,00 zl 260,00 zl

(symbol planu
3MN)

Z uwagi na ograniczony mozliwosc zagospodarowania nieruchomosci b<?dacej przedmiotem sprzedazy
(brak dost?pu do drogi) przetarg jest ograniczony do wlascicieli oraz wspotwlascicieli nieruchomosci
przyleglychtj.dzialeknr 420/1,423.

.

Nieruchomosc bedaca przedmiotem przetargu jest niezabudowana i nieuzbrojona, jest przedmiotem

dzierzawy przy czym umowa dzierzawy wygasa z dniem 31.12.2014r., nie jest przedmiotem jakichkolwiek
zobowiazan i przeszkod prawnych w rozporz^dzaniu niq.
Sprzedaz nastapi za cen? uzyskana. w wyniku przetargu.

Do ceny sprzedazy nieruchomosci zostanie doliczony podatek od towarow l ushig wedtug stawki
obowiazuj^cej w dniu sprzedazy.

Przetarg odbedzie sie w dniu ns.01.201S r. o eodz. 14» w Urz?dzie Gminy w Psarach ul. Mahnowicka 4
salanr 112(1 pi?tro).

W przetargu na sprzedaz przedmiotowej nieruchomosci moga uczestniczyc wlasciciele dziatek nr 420/1,423
- wniosa wadium w wysokosci okreslonej w tabeli powyzej do dnia 29.12.2014r.
- dokonaja pisemnego zgloszenia swojego uczestnictwa w przetargu nie pozmej niz do dnia 29.12.2014r. do
eodz. 1500 w Urz?dzie Gminy w Psarach II pi?tro, pokoj 213.
Do zetoszenia uczestnictwa w przetarpu nalezv dotaczvc doknment potwierdzaiacv prawn wlasnosci do
ch vosci ti. aktualnv odpis z ksieei wieczvstej. oraz dow6d wptatv wadium.

Lista osob zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 31.12.2014 r.
w siedzibie tutejszego urz<?du, na tablicy ogloszen (II pie_tro).

Wadium nalezy wniesc w pieniadzu (zl) w kasie Banku w poniedziatek w godz. 8°°-1630 wtorek- czwartek
w godz 800- 1500 pi^tek w godz. 800- 1345 lub przelewem na konto Urzedu Gminy Psary Bank Spotdzielczy
w B?dzinie o/Psary Nr 44843800010000025720160003 w kwocie podanej w powyzszej tabeh z dopiskiem,
ze wplata dotyczy wadium na sprzedaz nieruchomosci ze wskazaniem numeru dzialki.
Dokonujac wplaty wadium przelewem za dzien wplaty wadium uznaje sie dzien wplywu naleznosci na konto
Urzedu Gminy.

.

.

, .

W zwia.zku z powyzszym kwota wadium musi znajdowac si? na koncie Urzedu Gminy w ostatnim dniu
wnoszenia wadium tj. 29.12.2014r.

Uczestnicy przetargu zobowi^zani sq przedtozyc komisji przetargowej dokument tozsamosci, w przypadku
przedsiebiorcow potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sa/Iowego lub ewidencji
dziaialnosci gospodarczej. Pelnomocnicy zobowiqzani s$ przedtozyc pelnomocnictwo z podpisem
notarialnie potwierdzonym.

Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferowal co najmniej jedno post^pienie powyzej ceny wywotawczej. O wysokosci postapienia decyduj^

uczestnicy przetargu z tym, ze postajiienie nie moze wynosic mniej niz 1% ceny wywolawczej, z
zaokr^gleniem w gore do pelnych dziesi^tek zlotych.
Wadium zwraca sie niezwtocznie po odwolaniu lub zamknieciu przetargu, jednak nie pozniej niz przed
upfywem 3 dni od dnia:

-

odwotania przetargu

-

zamkniecia przetargu

-

uniewaznienia przetargu

-

zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym

Wadium wniesione w pieni^dzu przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygral zalicza sie na poczet ceny
nabycia nieruchomosci.

Przetarg uwaza si? za zakonczony wynikiem negatywnym jezeli nikt nie przysta.pi do przetargu lub zaden z
uczestnikow przetargu nie zaoferowal postaj>ienia ponad cen? wywolawcz^.

Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie przystaj>i 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.
Cene sprzedazy nabywca musi uiscic w catosci do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedazy
nieruchomosci.

Koszty notarialne i s^dowe pokrywa w calosci nabywca.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedazy nieruchomosci nabywca zostanie powiadomiony najpozniej
w cia.gu 21 dni od dnia rozstrzygni^cia 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
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