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Ogloszenie o przetargu Nr 4/2017

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147z pozn.zm.) oraz § 3 ust.l i § 13
rozporzadzenia Rady Ministrow i z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargow oraz rokowah na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz.
1490) Wojt Gminy Podedworze wraz ze wspoludzialowcami

oglaszaja VI przetarg ustny nieograniczony

1. Na sprzedaz dzialki Nr 786/1 o powierzchni 0,2386 ha zabudovvanej budynkiem
mieszkalnym, polozonej wobrebie ewidencyjnym Podedworze stanowicjcej wspolwlasnosc
a) Gmina Podedworze 1/ 2 czesci,

b) Makowska Janina 1/6 czesci,

c) Marcinkiewicz Regina 1/6 czesci,

d) Perdian Krystyna 1/6 czesci

1) ksiega wieczysta LU1B/00116485/0 prowadzona jest przez Sa^l Rejonowy w Bialej
Podlaskiej IV Wydzial Ksiaj> Wieczystych

2) nieruchomosc jest vvolna od vvszelkich ciezarow, ograniczeii vv zbyvvaniu oraz hipotek.

3) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Podedworze
zatwierdzonym uchwala Rady Gminy Podedworze Nr Xl/59/2003 z dnia 29 grudnia

2003 r. vv sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Podedworze opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa

Lubeiskiego z dnia 03 marca 2004 r. Nr 32, poz. 732 z poz. zm. nieruchomosc potozona
jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczona symbolem 53MN

4) cena wywolawcza nieruchomosci netto 19 800,00 zl. Slownie ziotych: Dziewietnascie

tysiecy osiemset, 00/100

5) Do ceny netto nieruchomosci vv '/2 czesci uzyskanej vv przetargu zostanie doliczony VAT

vv wysokosci 23%.
6) wadiurn w wysokosci 10% wartosci '/a czesci nieruchomosci vv wysokosci 990,00 z!

w pieniqdzu na wyzej wymieniona nieruchomosc nalezy wplacic najpozniej do dnia

30 listopada 2017 r. na konto bankowe Gminy Podedworze Bank Spoldzielczy vv
Wisznicach O/ Podedworze Nr 10 8055 0006 0100 1935 2001 0001

7) o wysokosci post^pienia decyduja uczestnicy przetargu z tym, ze post^pienie nie moze

bye nizsze niz \% ceny wywolawczej z zaokragleniem w gore do pelnych dziesiatek
zlotych tj: 200,00 zl

2. Przetarg odbt^dzie sie w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 9 ° w Urz^dzie Gminy Podedworze,
Podedworze 44, pokoj nr 13 ( swietlica)

3. Wplacone wadium przez uczestnika przetargu. ktoiy przetarg wygral zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia nieruchomosci. Pozostalym uczestnikom, ktorzy przetarg przegrali,
wadium zostanie zwrocone po zakohczeniu przetargu, jednak nie pozniej niz przed uplywem 3
dni od zamkniecia przetargu.

4. Przetarg odbedzie sie chociazb> w przetargu brala udzial jedna osoba i dokonala posujpienia.
5. Koszty zwicjzane z nabyciem nieruchomosci w calosci ponosi nabywea.



6. Uchylenie sie nabywcy od zawarcia aktu notarialnego vv wyznaczonym terminie przez
sprzedaj^cego spowoduje przepadek wadium na rzecz Gminy.

7. Naleznosc za nabycie nieruchomosci nalezy wplacic najpozniej w dniu sporzadzenia umowy
sprzedazy vv formie aktu notarialnego na konto bankowe Gminy Podedworze Bank
Spoldzielczy Wisznice 0/ Podedworze 40 8055 0006 0100 1632 2001 0142

8. Wqjt Gminy Podedworze moze odwolac przetarg tylko z waznych powodow podajac
przyczyny odwolania.

9. Pierwszy przetarg na sprzedaz nieruchomosci odbyl sie vv dniu 12 sierpnia 2016 r.
o godz. 1000 drugi przetarg odbyl sie 20 pazdziernika 2016 r. o godz. 1000 , trzeci przetarg
odbyl sie 10 lutego 2017 r. o godz. 900, czwarty przetarg odbyl sie 19 kwietnia 2017 r. piaty
przetargodbyl sie 6 wrzesnia 2017 r. przetargi zakohczyry si? wynikiem negatywnym.

10. Szczegolowe informacje vv sprawie przetargu zawiera reguiamin przetargu, z ktorym mozna
zapoznac sie oraz uzyskac dodatkowe informacje vv Urzedzie Gminy Podedworze pokoj Nr 6
tel. 83 3795038 w godz. 730-15"COO

11. Ogloszenie i reguiamin przetargu zostana^ zamieszczone na stronie intemetowej B1P
www.ugpodeclworze.bip.lubelskie.pl w /zakladce przetargi /oraz wywieszone na tablicy
ogloszeh Urzedu Gminy i tablicach ogloszeh solectw Gminy Podedworze.



REGULAMIN PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOSCI
STANOWI^CEJ WSPOLWLASNOS6 GMINY PODEDWORZE

Postanowienia ogolne

1. Regulamin przetargu zwany dalej regulaminem okresla zasady przeprowadzenia
ustnego przetargu nieograniczonego

2. Celemprzetargujest wylonienie nabywcy oferujacego najwyzsza^ cen? za
nieruchomoscbedaca przedmiotemprzetargu, z ktora to osoba zostanie zawarta
umowa w formie aktu notarialnego.

Warunki uczestnicrwa w przetargu

1. W przetargu moga^ brae udziai osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizaeyjne
nie posiadajacy osobowosci prawnej, ktorzy wplacili wadium w okreslonej wysokosci
i w wyznaczonymterminie na wskazanyw ogtoszeniu o przetargu numer konta z
dopiskiem przedmiotu przetarguoraz wplacajacego, oryginai dowodu wniesienia
wadium podlega przedlozeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2.- W przetargu nie moga^ uczestniczyc osoby wchodzace w sklad komisji przetargowej
oraz osoby bliskie tym osobom, a takze osoby, ktore pozostaj^ z czlonkami komisji
przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze budzic to
uzasadnienie w^tpliwosci co do bezstronnosci komisji przetargowej.

3. Na potwierdzenie tozsamosci uczestnicy przetargu, lub ich pemomocnicy powinni
przedstawic aktualny dokument tozsamosci.

4. Reprezentanci osob prawnych uczestniczacy w przetargu powinni przedstawic
aktualny wypis z wlasciwego rejestru sadowego lub jego potwierdzon^ za zgodnosc
przez osoby uprawnione kopi$. Ponadto uchwale wlasciwego organu na zgod?
uczestnictwa w przetargu.

5. Podmioty me posiadajacy osobowosci prawnej, a prowadzace dzialalnosc gospodarcz^
i zamierzajace nabyc nieruchomosc jako firma, winny przedlozyc aktualny wydruk z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, a wspolnicy spolki
cywilnej umow? spolki.

6. Pemomocnicy winni przedstawic pisemne umocowanie do udziahi w przetargu.
7. W przypadku sprzedazy kilku nieruchomosci, wplata wadium w okreslonej wysokosci

uprawnia do licytacji tylko do tej nieruchomosci, na ktora^ dokonano wplaty wadium.
• Uczestnicy, ktorzy chca^ bra6udziai w licytacji wiecej niz jednej nieruchomosciwinni

dokonac wplat wadium za kazda^ nieruchomosc oddzielnie.
8. Uczestnicy przetarguskladaja^ obligatoryjnie pisemneoswiadczenie o zapoznaniusi$ z

regulaminem i warunkami przetargu oraz oswiadczenie o numerze konta bankowego
na ktore ma byd zwrocone wadium. Wskazane oswiadczenia stanowi^ zalaczniki do
regulaminu



Komisja przetargowa

1. Nadzor nadprawidtowym przebiegiem przetargu sprawuje komisja przetargowa w 3
osobowym skladzie powolana zarzadzeniem przez Wojta Gminy Podedworze.

2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa sprawdza danepersonalne oferenta,
pemomocnictwa osob przystepujacych doprzetargu, dowody wplat wadium oraz pozostale
dokumenty okreslone w regulaminie przetargu. Nastepnie sporzadza iiste osob i firm
uprawnionych do uczestnictwa w przetargu i podaje do wiadomosci.

3. Komisja przetargowa dziala na podstawie niniejszego regulaminu i obowiazujacych
przepisow prawa.

Przetarg

1. Przetargotwiera i prowadzi przewodniczacy komisji przetargowej, kt6ry podajedo
wiadomosci:

1) przedmiot przetargu,
2) cene wywolawcza^ nieruchomosci,
3) wysokosc wadium i termin wpiacenia wadium,
4) wielkosc postqpienianie mniejsza niz ogloszonaw przetargu,
5) stan faktyczny i prawny nieruchomosci,
6) pouczenie o skutkach uchylenia sie od zawarcia umowy.

2. Uczestnicy przetargu zglaszaja ustnie kolejne postapienia ceny, z tym ze postqpienie nie moze
bye mniejsze od ceny podanej w ogloszeniudo czasu trzykrotnego wywolania tej samej ceny.

3. Przewodniczacy komisji po trzecim wywolaniu najwyzszej zaoferowanej ceny, zamyka
przetarg, a nastepnie oglasza imie i nazwisko osoby, ktora przetarg wygrala.

4. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postapienie powyzej ceny wywolawczej

5. Wadium wplacone przez uczestnika, ktory wygral przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia
nieruchomosci.

6. Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, kt6ry przetargu nie wygral zwraca sie

niezwlocznie, jednak nie pozniej niz przed uprywem 3 dni od dnia odwolania przetargu,
zamkniecia przetargu, zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym.

7. Niezwlocznie po zakonczeniu przetargu komisja sporzadza protokol, ktory nastepnie
podpisuj^ czlonkowie komisji oraz osoba ktora przetarg wygrala.

Zawarcie umowy

Wqjt Gminy Podedworze w ciqgu 21 dni, a nie wczesniej niz 7 dni od dnia zamkniecia
przetarguzawiadomiwylonionego nabywee o dokladnym terminie podaj^cdzien i godzine
oraz miejsce zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Termin uiszczenia kwoty wartosci sprzedazynieruchomosci pomniejszonej o wplacone
wadium uprywa najpozniej w dniu zawarcia umowy sprzedazy.
Wplaty nalezy dokonac na konto UrzeduGminyPodedw6rze Bank SpoldzielczyWisznice
O/Podedworze 40 8055 0006 0100 1632 2001 0142

WqjtGminy Podedworze odstapi od zawarcia umowy zbycia nieruchomosci, a wplacone
wadium nie podlega zwrotowi w przypadkugdy:



|P^

1) osoba ustalona jakonabywca nieruchomosci nie przystapi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu o ktorym mowa w
pktl

2) osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci, niewywiaze sie w terminie wskazanym w
ogloszeniu o przetargu z obowiazku uiszczenia calej kwoty zbycia nieruchomosci
ustalonej w drodze licytacji

Wszelkie koszty zwiazane z zawarciem umowy zbycia nieruchomosci w formie aktu
notarialnego orazprzeniesienia prawa wlasnosci ponosi w calosci nabywca nieruchomosci.

Postanowienia koncowe

Odwolanie przetargu przezWqjta Gminy Podedwdrze moze nastapic jedynie z
uzasadnionych przyczyn poprzezniezwloczne podanie informacji o odwolaniu przetargu do
publicznej wiadomosci.
Przetarg uwaza sie za zakonczonywynikiemnegatywnym,jezeli:
1) nikt nie przystapi do przetargu
2) zaden z uczestnik6w nie zaoferuje postapienia ponad cene wywolawcza^

Zalaczniki;

1) oswiadczenia o zapoznaniu sie z regulaminem i warunkami przetargu ustnym
nieograniczonym na zbycie nieruchomosci stanowiacej wspohvlasnosc Gminy
Podedw6rze.

2) oswiadczenie o numerze konta, bankowego na ktore ma bye zwracane wadium w
przypadku negatywnego wyniku przetargu



OSWIADCZENIE

o zapoznaniu si$ z regulaminem i warunkami przetargu ustnym
nieograniczonym na zbycie nieruchomosci stanowiacej

wspohvtasnosc Gminy Podedworze

Ja nizej podpisany/na

zamieszkary/ta w

dzialajacy /ca w imieniu wlasnym na rzecz

legitymujacy /ca sie dowodem osobistym
wydany przez

1. Oswiadczam, iz zapoznalem /lam sie z regulaminem oraz warunkami przetargu
zawartymi w ogloszeniu i nie wnosze do nich zastrzezen.

2. Oswiadczam, ze zapoznalem si? ze stanem technicznym i prawnym nieruchomosci
bedacej przedmiotem przetargu.

Podedw6rze, dnia

/ czytelny podpis /



OSWIADCZENIE

o numerze konta na ktore ma bye zwrocone wadium

Janizej podpisany

zamieszkafy

legitymujacy sie dowodem osobistym

Oswiadczam, ze w przypadku negatywnego wyniku przetargu , wplacone wadium prosze zwrocic na
konto bankowe

Podedworze, dnia

/ czytelny podpis /


