BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
NOWE MIASTECZKO

Nowe Miasteako, dnia

. 20..0r. .łJ.!l~.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 21 s.erpnia 1997 r. o gospodarce rlIeruchomośóa m. (j.t. Dz.U. z 20 18 poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 ust. l , § 6 ust 1 i § 13
Rozp:lrZądzenia Rady Ministrów z d nia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybtl przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyoe nieruchomości (J.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm. )
i § () pkt l UChwały Nr XXXV/21712010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku l dnia 19 marca 2010 r. w sprawie okreSlenia zasad nabyda, zbycia, użyczenia i oIXiąźania nieruchomoSci oraz Ich
wydzi erżawiania

i najmu na okres dM szy

niż

3 lata (Dz. Urz. Woj.lubus. Nr 42, poz. 613 z ZOlOr.),

Zarządzenia

Nr 0050/ 29/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z dnia 20 maja 2019r.
stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Nowe Miasteczko.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabuóowanych

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko

ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Nowym Miasteczku,
stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
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Dzialki polożone w średnio dobrej strefie Nowego Miasteczka. Dojazd od ul. Marcinkawskiego i 22 Lipca. N ieruchomości gruntowe niezabudowane, położo ne w
Nowym Miasteczku, klasa użytku [SpJ. Kształt działk i foremny, bezpośrednio przylegają do drogi nie u rządzonej. Dzia ł ki bezpośredn io nieuzbrojone, istnieje
możliwość podłączenia do sieci gazowej, elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, która przebiega w pasie drogi przyległej do d z iałek. W miejscowym planie
zagospodarowan ia przestrzennego teren oznaczony symbolem MNU - teren zabudowy mieszkanio......ej jednorodzinnej . Nie ruchom ości są wolne od wpisów
jakichkolwiek ciężarów, zo bowiązań , ogran iczeń i hipotek. NieruchomoSci sprzedawane zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji
gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastą pić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
W adi um i w pi e n iad zu) z podanym numerem działk i nal ęŻY wpła ciĆ do dnia 04 września 2019.:
na konto w Banku Spółdzie lczym w Kożuchowie Oddzia ł w Nowym Miasteczku nr 73 9673 0007 0010 0113 9595 0026 .
Cena wywoławcza stanowi cenę netto. a do wylicytowanej ceny sprzedaty doliczooy zostanie podatek VAT wg obowiazuj~ei stawkj 23%. zgodnie z ustawa z dnia 11
marca 2004 r. o matku od towarÓw i usł ug (t.j. Oz . U. z 2018(.. poz. 2171 ze zm.l.
2. W przetargu mogą brać ud z iał osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu. Za date wniesienia wadium uważa sie
dzień wpływu wadium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przed łożeni u komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu .
1.

3.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
tożsamości i oryg i nał dowodu wpłaty wadium, oraz ewentual ne pełnomocnictwo.
- w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca
d z iała lność g ospoda rczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga ma łżon ków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego
ma łżo nka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczen ie współmałżonka, o wyraże n iu zgody na przystąpienie małżon ka do przetargu z zamiarem

• w przypadku osób fizycznych: dowód

nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. Wadium musi
zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu na leży 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 zgodność z oryginałem: umowy
spółk i, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencj i działalności gospodarczej, uchwalę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i
udział w przetargu oraz inne upoważnienia i pełn omocnictwa, oryginał dowodu wpłaty wadium.
- w przypadku osób prawnych- dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem:
umowy spółk i , aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne
konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa, oryginał dowodu wpłaty wadium.
- Cudzoziem cy w rozumieniu 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 zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie
nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
4. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia n i eruchomości osoby, która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone niezwłocznie Uednak nie później niż przed upływem 3 dn i) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem
negatywnym. Forma wniesienia wadium - w pieniądzu. W przypadku uchylenia si~ od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz sprzedającego.
5. Wylicytowana cena sprzedaży n i eruc h omości podlega zapł aci e do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w
ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
6. Nie przystąpienie przez nabywc~ 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.
7. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w tym dokumentacji geodezyj nej, wyznaczeniem i stabi lizacją granic, sporządzeniem operatu
szacunkowego, zawarciem aktu notarialnego i wpisem do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca.
B. Zastrzega s ię prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
9. Przetarg jest ważny bez względu na l iczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
minimalne powyżej ceny wywoławczej.
10. Sprzedają cy nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

B l iższyc h informacji udzieli - stanowisko ds. mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku pokój nr 12
lub tel. nr 0-68 388-81-54 wew. 37, www.nowemiasteczko.pl
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