BURMISTRZ
GMINY [MIASTA
NOWE MIASTECZKO

Nowe Miasteczko, dnia

J13. . 0..1.".1018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 40 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieructl(lmoSdami (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust 1 [ § 13
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wl'ZeSnia 2004 r. w sprawie sposobu i trytu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Nr XXXV/217rZOl0 Rady MiejSkiej w Nowym Miasteczku l dnia 19 marca 2010 r. w spraWie określenia zasad nabyda, zbycia, użyczenia i obciążania nieruchomości oraz ich
i najmu na okres dłuższy nii 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 42, poz. 613 z 2010r.), Zarządzenia Nr 0050/31/2019 Burmistna Gminy i Miasta Nowe Miasteczk.o z dnia 20.05 .2019 r.
w sprawie sprzedaiy w drodze pnetargowej lokalu o innym przeznaczeniu n ii mieszkalny, znajdującym się w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomośd wspólnej, stanowiący własność

i § 6 pkt 1

Uchwały

wydzierżawiania

Gminy Nowe Miasteczko.

Burmistrz Gm iny i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o i nnym przeznaczeniu niż mieszkalny,
w ielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej,
stanowiący własność Gminy Nowe Miasteczko.
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Loka l o pow. 20 mI. o innym
pneznaoeniu niż mieszkalny
w budynku wiclolokalowy m
oraz udzial 99/ IOOO
w nieruchomości wspólnej.
Budynek w pisany do g minnej
ewidencji zabytków.

Nieruchomość

zab ud owa na

Cena
wywolawoa
w złotych

12300,OOzl
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Mjn i m~lna wysokość

1300,00 zł

pos tąpienia

130,00 .lI

1. Przetarg na sprzedaż lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej odbE:dzie siE: 21.08.2019 r. o godz. 9 00 w siedzibie tut. Urzędu
Miejskiego ul. Rynek 2, pok. nr 12.
2. Wadium należy wpłaciĆ do dnia 14.08.2019.:
na konto w Banku Spółdzi e lczy m w Kożuc howie Oddział w Nowym Miasteczku nr 73 9673 0007 0010 0113 9595 0026.
L

2,

SprzedaŻ n jeruchomości zwolnjona iest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust, l pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i u sł ug (tj. Dz. U. z 2017
W przetargu mogą brać udz iał osoby, które w niosą wadium (w p ie n iądzu) w terminie wyznaczonym w niniej szym ogłosze n i u . Za datę wniesienia wadium
uważa sie dzie ń wpływu wad ium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przeta rgu podlega przedłoże n iu komisj i przetargowej
przed otwardem przetargu.

3.

4.

5.
6.
7.
B.
9.
10.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetarg u p rzedłożyć komisji przetargowej :
• w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium, oraz ewentualne pełnomocnictwo.
• w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspó l ności majątkowej (w tym prowadząca
działa l ność gospodarczą), do ud ziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka
należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wy rażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia
nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu . Wadium musi zostać
wniesione przez oboje ma łżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.
· w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty,
paszport lub prawo jazdy), aktualne potwierdzenie prowadzonej działalności gospodarczej, oryginalny dokument potwierdzający wpłatę wadium.
· w przypadku wspólników spółki cywilnej - dowody tożsamości wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgod ność z oryginałem: umowy spółki,
aktualne zaświadczen i e o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w
przetargu oraz inne upoważnienia i pełnomocnictwa, oryginał dowodu wpłaty wadium.
· w przypadku osób prawnych· dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy
spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpi enie i udział w przetargu oraz inne konieczne
upoważ nienia i pełnomocnictwa, oryginał dowodu wpłaty wadium.
· Cudzoziemcy w rozum ieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - U.t. Dz.U. 2017 poz. 2278)
w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgcx:lę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie
nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone niezwłoczn ie Uednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem
negatywnym. Forma wniesienia wadium - w pieniądzu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz sprzedającego.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźn iej w ciągu
21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Nie przystąpi enie przez nabywcę bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu upoważnia Gminę do
odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w tym dokumentacji geodezyjnej, wyznaczeniem i sta bilizacją granic, sporządzeniem operatu
szacunkowego, zawarciem aktu notarialnego i wpisem do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeieli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne
powyżej ceny wywoławczej.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Bliższych informacji udzieli - stanowisko ds. mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteaku pokój nr 12
lub tel. nr 0·6B 38B-81-54 wew. 37, www.nowemiasteczko.pl
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