wójt Gminy Zelazków

ogłaszaplzetargustny nieograniczony
na sprzedażnieruchomościgruntowej
Przedmiotem przetarguustnego nieograniczonegojest sprzedaz nieruchomościgruntowej
niezabudowanój,połózonejw m. Biematki obręb Florentyna gm. Że|azków' stanowiącej
działkę nr 39l|3 o powierzchni 1445 frZ, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr

r<2rN000434r814.

Cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł. netto (słownie:dwadzieściatysięcy 00/100
ztotych).
Wadium naptzetarg wynosi 2.000,00zł.(słownie:dwa tysiące00/100złotych)
Do ceny uzyskanejw przetarguzostaniedoliczony podatekVAT w wvs. 230ń
Przedmiotowa nieruchomośćnie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzenrtego.
W ewidencji gruntów figuruje jako grunty rolne zabudowane(klasa zięmi
IVa). Decyzją o warunkachzabudolvyNr RA.733ll43l05 z dnia24.06.2005t. przeznaczono
teren pod zabudowęmieszkaniowąjednorodzinną.
Warunkiemuczestnictwawprzetargujest wpłaceniewadiumna kontow B.S. Ziemi Kaliskiej
olŻe|azków nr 56 8404 0006 2003 00|6 2069 0005 w taki sposób,aby komisja przetargowa
mogłastwierdzió22vnześniab.r.,ie dokonanowpłaty.
Zwa|ruasię z obowią7kuwniesieniawadium osoby, o których mowa w $5 Rozporządzenia
a 2004r . (Dz.U.z 2004r, poz.2l08 z późn.zm.)
Rady Ministrów z dnia 14 wrześni
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września2015 r. o godz. 1000w siedzibie Urzędu
Gminy naparterzew sali sesyjnej.
l.Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłaconeptzez
uczestnika, który przetargwygrał, za\icza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia
umowy notarialnej.
2.Wójt Gminy Żelazków moze odwołaóogłoszonyprzetargjedynie z waŻnychpowodów
niezwłoczniepodającinformacjęo odwołaniuprzetargudo publicznejwiadomości,
podając
przyczynę odwołaniaprzetargu..
jest wolna od obcią-zeńograniczonymiprawami tzeczorymi oraz
Nięruchomość
zobowięafl' których moię byó przedmiotem.
Koszty rwięane z przeniesieniempraw własności
pokrywanabywca.
Z regu|aminemprzetargu można zapoznai się w Urzędzte Gminy w ŻeIazkowiew
godz.8oo-15"o
pok.nr 2.
Informacje telefoniczne moŻna uzyskaó pod numerem 62 752-|8-58 otaz lta stronie
internetowejwwrł'.bip.zelazkow.pl.

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA ZBYCIE NIERUCHoMoŚCI GRUNTOWEJ
$1
I.Przetarg ogłaszaWójt Gminy Że|azków,miejsceprzetargulJrząd Gminy w Że|azkowienr
76-9I-008,termin:25 września}lll r godz.10oo.
138,tel./0-621
2.wójt Wójt Gminy Żelazków może odwołaó ogłoszony przetargjedynie z wainych
powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej
wiadomości,podając prz! czynę odwołania przetargu.
3.Przetargjestustnynieograniczony.
W przetargumogąbraó udział'osobyftzycznei prawne.
4.Przetarg dotyczy zbycia nieruchomościgruntowej w m. Biernatki obręb Florentyna,
oznaczonejw katastrzenieruchomoŚcijako działka nr 39lI3 o powierzchni 1.445 m2,
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zapisanej w Kw

KzrN000434r814.

cena wywoławcza - 20.000,00 zł,
wadium - 2.000,00zł,
postąpienie _ nie mniej niŻ200,00 zł.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23oń
5.Nieruchomośó jest wolna od obciążeń ograniczonymi prawami tzeczowymi, oraz
zobowiryan, których moŻebyó przedmiotem.
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku
SpółdzielczymZiemiKaliskiej olŻe|azków nr 56 8404 0006 2003 00]1620690005 tak, aby
komisja przetargowa mogłastwierdzić 3 dni przed dniem otwarcia przetargu'tj.22vtześnia
b.r, ie dokonano wpłaty,
Zwa|nia się z obowią.zkuwniesienia wadium osoby, o których mowa w $5 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 wrzeŚnia2004 r.(Dz.U.z2004 t. Nr 207, poz.2108 z późn.zm.)
T.Komisj a przetargowa na 3 dni przed przetargiem sprawdza:
l/wpłacone wadia i ewentualne dokumenty uprawniające do uczestnictwa w przetargu
zwolnionych z obowią.zkuwpłaceniawadium, i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika ptzetatgl podlega przedłożrcniukomisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetargmoie się odbyć, chociazby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta
spełniającegowarunki określonew przetargu.
8.Przetarg przeprowadza komisja przetargowa w składzie od 3 do 7 osób, którą .vq1lznacza
Wójt.
9.Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetatgprzekazując uczestnikom informacje
zawarte w ogłoszeniuo przetargu oraz podaje do wiadomościimiona i nazwiska albo nazwy
lub firmy osób' które wpłaciĘ wadium lub zostałyzwolnione ztego obowiązku zgodnie z
$ 5 Rozporz ądzeniaRady Ministrów z dnia 14 wrzeŚni a 2004 r.(Dz.IJ .z 2004 r. Nr 207, poz.
2108 zpóżn. zm.) oraz zostałydopuszczone do przetargu.
10.Wpłatawadium uprawnia do uczestnictwa w ptzetargu,
11.o wysokościpostąpienia decydują uczestnicy przetargu, z qm ie postąpienia nie nie mogą
wynosić mniej niż kwota wymieniona w $1 pkt4.
l2.Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, Że po trzecim
wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąlienia nie zostaną przyjęte,
l3'Uczestnicy przetargu zg}aszają ustnie kolejne postąpienia ceny' dopóki, mimo
trzykrotnego wywołania ' nie ma dalszych postąpień.

jeden uczestnik
I4.Przetargjestwainy bez względu na liczbę uczestników,jeżeli chociai
zaoferówałco najmniejjedno postąpieniepowyżejceny wywoławczej.
15.Po ustaniu zgłiszanii postąlień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje
i zamykaprzetarg,a następnieogłaszaimię i nazwisko
trzykrotnieostatnią najwyższącenę
lub nazwęalbo firmę osoby,która przetargvtygrała.
$2
l.Przewodniczący komisji przetargowejsporządzaprotokół przeprowadzonegoprzetargu.
Protokółpowinien zawieraćinformacjeo:
literminie i miejscu orazrodzaiuprzetargu,
i
2l o znaczeniu nieruchomościbędącejprzedmiotem przetargu według katastrunieruchomości
księgi wieczystej,
3l obciĘeniach nieruchomości,
4l zobowiryaniach, których przedmiotem j est nieruchomość,
5/wyjaśnieniachi oświadczeniachzłoŻonych przez oferentów,
6/osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetatgu, wraz z
uzasadnieniem,
7lceniewywoławczej nieruchomościoraznajwyŻszej cenie osiągniętejw przetargu,
8/imieniu, nazwisku i adresie osoby albo nazwie lub firmie oraz siedzibie wyłonionej w
przetargu jako nabywca nieruchomości,
9/imionach i nazwiskach przewodniczącego i człoŃów komisji przetargowej,
10idacie sporządzeniaprotokołu.
2.Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących
egzemp|arzach,z których dv,łaprzeznaęzoiesą dla Wójta, a jeden dla osoby ustalonej jako
nabywca nieruchomości.
3.Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji
przetargowej oraz osoba wyłoniona w ptzetargujako nabywca nieruchomości.
4.Protokół przeprowadzonego przetargustanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
5.Przetarg uvtaza się za zakonczonv wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąlił do
przetargu.

$3

l.Wadium zwtaca się niezwłocznie'jednak nie póŹniej nizprzed' upływem 3 dni od dnia:
odwołania,zamknięcia, uniewaznienia lub zakoirczenia przetargu,z zastrzeŻeniemust. 2.
2.Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetatgu, który przetarg wygrał, za|icza
się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
3.organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomió osobę ustaloną jako nabywca
nieruchomościo miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaŻy,nĄpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia zamknięcia przetargu.
4.JeŻe|i osoba ustalona jako nabywca nieruchomościnie stawi się bez usprawiedliwienia w
miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.3, albo nie dokona
przed zawarciem umowy zapłaĘ ceny nieruchomoŚci, organizator przetargu moie odstąpić
od zawarcia umowy' a wpłaconewadium nie podlega zwrotowi.

$4
l.Uczestnik przetargumoże,w terminie7 dni od dnia ogłoszeniawyniku przetargu,zaskarŻyć
czynnościzwiązanez przeprowadzeniem przetargu.

przetatguuczestnikptzetarguskładado
2.Skargęna czynnościzvnązanez przeprowadzeniem
Żę|azków.
Wójta Gminy
3.W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust.2, Wójt wstrzymuje czynności
zwiryaneze zbyciemnieruchomości.
4.Wójt rozpatĄe skargęw terminie7 dni od datyjej otrzymania.
5.wójt moŻęuznaćskargęza zasadnąi nakazaćpowtórzenieczynnościprzetargowychlub
uniewazniÓ ptzetargalbo uznaćskargęza zasadną.
6.Po rozpatrzeniuskargi Wójt zawiadamiaskarzącegoi wywiesza niezwłocznie,na okres 7
dni, w swojejsiedzibieinformacjęo sposobierozstrzygnięciaskargi.
7,w przypadku nie zaskarŻęnia w :uqtznaczonymterminie czynności zwiryanych z
przeprowadzeniemprzetargualbo w ruzie vznania skargi za riezasadną Wójt podaje do
publicznejwiadomości
' wywieszającw siedzibieUrzęduna tablicy ogłoszeńna okres 7 dni
informacjęo wyniku przetargu,która powinna zavńerać:
przetargu,
Ildatęi miejsce orazrodzajprzeprowadzonego
2loznaczenienieruchomości
będącejprzedmiotemprzetargu
wedługkatastrunieruchomości
i
księgiwieczystej,
3l|iczbęosób dopuszczonychoraz osób niedopuszczonychdo uczestniczeniawprzetargu,
4l c enęwywoławcząnieruchomościoraz najwyŻsZącenęosiągniętąw przetargu,
5/imię,nazwiskoalbo nazwęlub firmę osobyustalonejjako nabywcanieruchomości.

