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ZARZ^DZENIE ]NfR 0050.21.2015
WOJTA GMINY PSARY
z dnia 29.04.2015r.

w sprawie: ogloszenia I przetargow ustnych nieograniczonych na sprzedaz nieruchomosci polozonych
w Malinowicach przy ul. Slonecznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^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
/tj. Dz.U. z 2014r, poz.518 ze .zm./ oraz uchwaly Nr 111/26/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18.12.2014 r. w
sprawie: sprzedazy nieruchomosci niezabudowanych polozonych w Malinowicach przy ul. Slonecznej
stanowi^cych wlasnosc gminy.

zarzqdzam

§1.
1.

Ogiosic I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz nieruchomosci, polozonych w Malinowicach przy
ul. Slonecznej, k.m.6, ujawnionych w ksi^dze wieczystej Nr KA1B/00011673/1.

2.

Ogloszenie, o ktorym mowa w pkt.l zostanie wywieszone na tablicy ogloszen Urze_du Gminy
jak rowniez zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urz^du Gminy i bip-ie w okresie
od 05.05.2015r. do 08.06.2015r., a wyci^g z ogloszenia zostanie zamieszczony w prasie
w „ Dzienniku Zachodnim " w dniu 05.05.2015r.

3.

Przetargi zostan^ przeprowadzone w dniu 08.06.2015r.
§2.

Wykonanie Zarzqdzenia powierza si? Kierownikowi Referatu Przedsi^wzi^c Publicznych.
§3.

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

i.dlon

WOJT l-:.
woj.
WOJT GMINY PSARY
oglasza

I przetargi ustne nieograniczone
na

sprzedaz nieruchomosci stanowiacych wiasnosc Gminy Psary

Przetargi be.da_ przeprowadzone w oparciu o rozporz^dzenie Rady Ministrow z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci /tj. Dz. U. z 2014 r.,
poz.1490/

Przedmiotem przetargow s^ nieruchomosci :
L.p

Nr ewiden.

Pow.

Polozenie

Przeznaczenie

Cena

Wysokosc

Postqpienie

Godzina

dziatki,

dzialki

nieruchomos

w planie

wywolawcza

wadium

nie mniej niz

przetargu

karta mapy,

(wm2) ci

zagospodarowania

nieruchomosci

1% ceny

przestrzennego

(w zl) netto

wywolawczej

Malinowice

Zabudowa

83.970,00

8.400,00

840,00

11°°

ul. Sloneczna

mieszkaniowa

78.660,00

7.900,00

790,00

II30

147,240,00

14.800,00

1.480,00

12°°

72.000,00

7.200,00

720,00

1230

72.360,00

7.300,00

730,00

13°°

Nr ksiej>i
wieczystej
1

1435, k.m.6,

933

KW

KA1B/000116

jednorodzinna,

73/1

z nieucia.zliwymi

dzialka

ustugami jako
funkcja.

niezabudowana

uzupelniaja^

(symbol planu
24MN)
2

1436, k.m.6,

874

KW

Malinowice

Zabudowa

ul. Sloneczna

mieszkaniowa

KA1B/000116

jednorodzinna, z

73/1

nieucia,zliwymi

dzialka

uslugami jako

funkcja.

niezabudowana

uzupelniaj^ca.

(symbol planu
24MN)
3

1437,1438,

La_czna

Malinowice

Zabudowa

k.m.6,

pow.

ul. Sloneczna

mieszkaniowa

KW

1636

jednorodzinna, z

KA1B/000116

nieucia.zliwymi

73/1

uslugami jako

dziatki

funkcja.

niezabudowane

uzupelniaja_ca_
(symbol planu
24MN)

4

1439, k.m.6,

800

Malinowice
ul. Sloneczna

KW

Zabudowa
mieszkaniowa

KA1B/000116

jednorodzinna, z

73/1

nieucia.zliwymi

uslugami jako

dzialka

funkcja.

niezabudowana

uzupelniaja^

(symbol planu

1

24MN)
5

1440,k.m.6,
KW

804

Malinowice

ul. Sloneczna

Zabudowa
mieszkaniowa

KA1B/000116

jednorodzinna, z

73/1

nieuciqzliwymi

dzialka

uslugami jako

funkcja^

niezabudowana

uzupelniaja^

(symbol planu
24MN)
6

1443, k.m.6,

838

Malinowice

ul. Sloneczna

KW

Zabudowa

75.420,00

7.600,00

760,00

133°

74.610,00

7.500,00

750,00

14°°

73.620,00

7.400,00

740,00

1430

72.630,00

7.300,00

730,00

15°°

mieszkaniowa

KA1B/000116

jednorodzinna, z

73/1

nieuciqzliwymi

dzialka

uslugami jako

niezabudowana

funkcja^
uzupelniajaca^
(symbol planu
24MN)

7

1444, ,k.m.6,

829

KW

Malinowice

Zabudowa

ul. Sloneczna

mieszkaniowa

KA1B/000116

jednorodzinna, z

73/1

nieuciazliwymi

dzialka

uslugami jako

niezabudowana

funkcja^
uzupelniajacq
(symbol planu
24MN)

8

1445,,k.m.6,

818

Malinowice
ul. Sloneczna

KW

Zabudowa
mieszkaniowa

KA1B/000116

jednorodzinna, z

73/1

nieuciazliwymi

dzialka

uslugami jako

niezabudowana

funked
uzupelniajaca^

(symbol planu
24MN)
9

1446,k.m.6,
KW

807

Malinowice

Zabudowa

ul. Sloneczna

mieszkaniowa

KA1B/000116

jednorodzinna, z

73/1

nieuciazliwymi

dziatka

uslugami jako

niezabudowana

funkcja^
uzupelniaja^

(symbol planu
24MN)

Nieruchomosci be_dace przedmiotem przetargu sq nieuzbrojone, nie s$ obciazone ograniczonymi prawami
rzeczowymi jak rowniez nie s^ przedmiotem jakichkolwiek zobowi^zari i przeszkod prawnych w
rozporz^dzaniu nimi.
Sprzedaz nastajri za cen? uzyskan^ w wyniku przetargu.

Do ceny sprzedazy nieruchomosci doliczony zostanie podatek od towarow i uslug wedlug stawki
obowiazuja/:ej w dniu sprzedazy.

Przetargi odbe.d<i si? w dniu 08.06.2015 r. w godzinach podanvch w tabeli powvzei

w Urze.dzie Gminy

w Psarach ul. Malinowicka 4 sala nr 112 (I pi?tro).

W przetargu moga^ brae udzial osoby fizyczne i prawne, jezeli wplac^ wadium w pieniadzu (zl),obligacjach
Skarbu Paiistwa lub papierach wartosciowych dopuszczonych do obrotu publicznego, w kasie Banku

Spoldzielczego w Psarach poniedzialek w godz. 800" 1630, wtorek- czwartek w godz.800" 1500, pi^tek w godz.

8oo . 1345 lub przeieweiri na konto Urz^du Gminy Psary Bank Spoldzielczy w Be.dzinie o/Psary Nr

44843800010000025720160003 w kwocie podanej w powyzszej tabeli, w terminie do dnia 02.06.2015 r.

wlacznie z dopiskiem, ze wplata dotyczy wadium na sprzedaz nieruchomosci ze wskazaniem numeru dzialki.
Dokonujac wplaty wadium przelewem za dzieri wplaty wadium uwaza si? dat? wplywu srodkow na
rachunek bankowy Urz?du Gminy w Psarach.

Uczestnicy przetargu zobowi^zani s$ przedlozyc komisji przetargowej dokument tozsamosci, potwierdzenie
wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsi?biorcow potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego

Rejestru Sadowego lub ewidencji dzialalnosci gospodarczej. Pelnomocnicy zobowiazani s^ przedlozyc
pelnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.
Przetarg jest wazny bez wzgl?du na liczb? uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferowal co najmniej jedno postapienie powyzej ceny wywolawczej. O wysokosci postapienia decyduj^

uczestnicy przetargu z tym,

ze postapienie nie moze wynosic mniej

niz

1%

ceny wywolawczej,

z zaokrqgleniem w gor? do pelnych dziesiatek zlotych.

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

—

odwolania przetargu

—

zamkni^cia przetargu

—

uniewaznienia przetargu

—

zakoiiczenia przetargu wynikiem negatywnym

Wadium wniesione w pieniajdzu przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygral zalicza si? 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 cen? 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 wplacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cen? sprzedazy nabywca musi uiscic w calosci do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedazy
nieruchomosci.

Koszty notarialne i sa_dowe pokrywa w calosci nabywca.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedazy nieruchomosci nabywca zostanie powiadomiony najpozniej
w ciaj>u 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 dotyczqee nieruchomosci i warunkow sprzedazy mozna uzyskac w tut. Urz?dzie
II pi?tro - pokoj 213, tel.32/294 49 31.

