BURMISTRZ

Nowe Miasteczko, dnia ......
04. ·..IZ.l...oZO
..... -.. .
.... ..................

GMINY I MIASTA

OGŁOSZENIE

NOWE MIASTECZKO

Na podstawie art. 37 ust 1, art. 40 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Oz.U. z 2020 r., poz. 1990) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust 1 i § 13 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowan na zbyde nierudlomośd (j.t. Dz. U. z 201'1 r. poz. 1490 ze nn.)
zmienionego rozporządZeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 01<12 roIIowari na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2020 r., poz. 683) i § 6 pIo;t 1 Ucłtwaly Nr xxx:.J/217j2010 Radl' Miejskiej w Nowym Miasteaku z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie określen i a zasad nabycia, zbyoa, użyczenia i obciążania
nierudlomości oraz ien wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy n iż 3 lata (Dz. Urz. Woj. l ubu$. Nr 42, poz. 613 z 2010 r.), Zarządzenia Nr 0050/60/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
l dnia .. .l."A1.:.l,p.l.Q..! w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczanego nieruc:homDŚd stanowiącej wrasność Gminy Nowe Miasteako.

Burmistrz Gm iny i Miasta Now e Miasteczko

ogłasza:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Nowym Miasteczku,
stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
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godz. 9 :00 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego ul. Rynek 2, pak. nr 1.
godz. 9 :45 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego ul. Rynek 2, pak. nr 1.
godz. 10:30 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego ul . Rynek 2, pak. nr 1.
godz. 11:15 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego ul . Rynek 2, pak. nr 1.

N ieruch omości gruntovre niezabudowane, położone w Nowym Miasteczku, przy ul. Dworcowej, opis użytk u [RVI]. Ksztalt działek foremny, działki przylegają
bezpoś red n io do drogi nieurządzonej. Sieć wocIoOągowa, kanalizacyjna przebiega w pasie drogi przyleg łej do działek. W miejscowym planie zagospodarowan ia

przestrzennego teren oznaczony symbolem MN, Ul - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usl ug. Nieruchomości są wolne od wpisów
jakichkolwiek ci ężarów, zobowiązań, ograniczeń i hipotek. N ieruchomości sprzedawane zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji
gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu. Okazanie punktów granicznych nier uc homości może nastąpić na życzen ie i wyłączny koszt Ku p ującego.
Cena wywoła wcza w I przetargu z dnia 28,09.2020 r.: 355/11 - 49,500,00 z/, 355/12 - 51.700,00 zł , 355/13 - 51.700,00 zł, 355/14 - 51.700,00 zł .
Cena wywoławcza w II przetargu z dnia 13.11.2020 r.: 355/11 - 44.550,00 zł, 355/12 - 46.530,00 zł, 355/13 - 46.530,00 zł, 355/14 - 46.530,00 zł.
Wadium (w pieniądzy) z podanym numerem dzialki należy wpłaciĆ do dnia 08 .01 .2020 r.i
na konto w Banku Spółdzielczym w Kożuchow ie Oddzia/ w Nowym Miasteczku nr 73 9673 0007 0010 0113 9595 0026.
1.

2.

3.

Cena wywoławcza stanowi cene netto. a do wylicytowaoei ceny sorzedaZV doliczonv zostanie podatek VAT - wg obowiązuiącei stawki 23% . zgodnie z ustawa
z doia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j . oz. U. z 2020 r.. poz. 106),
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu. Za datę wniesienia wadium uwaza sie
dzień wpłyvtu wadium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu z wyjątkiem przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej .
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przediożyć komisji przetargowej:
- IN przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium, oraz ewentua lne pełnomocn i ctwo.
- w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku ma łżeńs kim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca
dz iała l ność gospodarczą) , do udzialu w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego
małżo n ka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczen ie współma łżonka , o wyrażen iu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem
Slfon.~
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nabycia nieruchoł1lO5ci, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. Wadium musi
zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.
Jeś li oferent pozostający we wspólności majątkowej matleńskiej zamierza n abyć nieruchomość do swojego majątku osobistego, powinien przedstawić
pisemne oświadaenie małżonka potwierdzające, że środ k i przeznaaone na sfinansowanie zakupu nieruchomości rxx:hodzą wyłącznie z majątku

4.
S.

osobistego oferenta.
- w przypadku osób fizyanych 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 spół ki cywilnej - dowody tożsamości wspólników spółki , oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy
spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia łalności gospodaraej, uchwałę odpowiedniego orga nu spółki zezwalającej na przystąpienie
i udział w przetargu oraz inne upoważnienia i pełnomocnictwa, oryg inał dowodu wpłaty wadium.
- w przypadku osób prawnych- dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały łub poświadczone za zgodność z oryginałem:
umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne
konieane upoważnienia i pełnomocnictwa, oryginał dowodu wpłaty wadium .
• Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - U.t. Oz.U. 2017 poz. 2278)
w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notaria lnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętnnych na nabycie
nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Uczestnicy biorą udz iał w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Małżonkowie zam ierzający nabyć nieruchomoŚĆ do majątk u wspólnego oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego
małżonka.
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Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone niezwłocznie Uednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamkn ięciu , odwołaniu, unieważnieniu lub zakoOaeniu przetargu wynikiem
negatywnym. Fonna wniesienia wadium - w pieniądzu.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzea sprzedającego.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do aasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej
w ciągu 21 dni od rozstnyg nięcia przetargu.
Nie p rzystąpienie przez nabywcę bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu upowa ż nia Gmin ę do
odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zw ią zane z przygotowaniem dokumentacji w tym dokumentacji geodezyjnej /podziału nieruchomości!, wyznaczeniem i stabilizacją 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 l iabę uczestników przetargu, jeżel i przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
minimalne powyżej ceny wywoławczej.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
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W okresie obowiązywan ia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia S grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Oz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn . zm.) organizator przetargu zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia przetargu przy użydu środków komunikacji elektronicznej.
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Organizator przetargu dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu darmowej aplikacji
Zoom . Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożl iwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej znajdują si~ pod adresem:
httpsj //bip.wrota .lubuskje.pl / ugnowemiasteg no/2711Informacie dotyczace uczestnictwa w DOst epowaniach w sDosob zdalny/
W przypadku podjęcia przez orga nizatora przetargu decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu ś rodków komunikacji elektronicznej, właściwy organ na
okres co naj mniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zam ieści w Biuletynie I n formacji Publicznej Urz.:;:du Miejski ego w Nowym M iast eczku oraz na
stronie urzędu pod adresem www.nowemiasteczko.pl. informację o formie przeprowadzeniu przetargu,
W przypadku podjęcia przez organizatora przetargu decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy u życiu środków komunikacji elektronicznej uczestnicy przetargu
zobowiązan i są do p rzedłożenia najpóź ni ej do dnia 13.01.2021 r. (pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście w sekretariacie urzędu), do godz. 14:30
w zamkniętej kopercie z napisem "Dokumenty na przetarg na sp rzedaż działki nr. .. Iw pisać należy nr działk if, ul. Dworcowa, obręb Nowe Miasteako,
zaplanowany na dzień 18 stycznia 2021 r ." następujących dokumentów:
- Oświadczen ie nabywcy - stanowiące załącz n ik nr 1 do nin iejszego ogłoszenia,
- Klauzula i nformacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - stanowiąca załączn ik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
- Pełnomocnictwo, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu lub jednego z małżon ków, gdy w małżeństwie obowiązuje
wspó l ność ustawowa (wymagane jest wówczas pełnomocnictwo udzielone przez małżonka nie uczestniczącego w przetargu),
- Kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsa mości i kontaktów w sprawach związanych
z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyd u środków komunikacji elektronicznej - stanowią cy załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
- Oświadczen ie oferenta, o JX)Stępowa niu w przypadku przerwania komunikacji elektronicznej - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego og łoszenia .
W przypadku niedosta rczenia przez osobę/pod miot za m ierzającą (-y) wziąć udział w przetargu w wyżej wskazanym terminie wymaganych dokumentów (w tym
danych n iezbędnyc h do identyfikacji uczestnika przetargu) lub dostarczenia dokumentów niekompletnych bądź nieczytelnych organizator przetargu nie
dopuszcza tego uczestnika do ud z iał u w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do tut. urzędu.
W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej :
1) Dnia 15.01.202 1 r . za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną udostępnione hasło i link - uprawniające do udziału w przetargu przy użyci u środ ków
komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej udostępniany jest przez uczestników w kwestionariuszu). Udostępnione przez organizatora przetargu
uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udz iału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację,
a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one przekazane.
2) Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsa mości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczegól nych cyfr numeru
identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Lud ności (PESEL). W przypadku osoby n ieposiadającej obywatelstwa polskiego
identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
3) Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu ś roo ków komunikacji elektronicznej
wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
Uczestn icy przystęp ujący do przeta rgu zobowiązani są do przed łożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez
pełnomocników, pe-/nomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocn i ctw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną n ieru chomoŚĆ)
z wyjątkiem przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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Udział w przetargu przy użyciu śroclków komunikacji elektronicznej jest równoznaa.ny z wyrażeniem przez uaestnika przetargu zgocly na rozJX)wszechnianie
jego wizerunku przez Gm inę Nowe Miasteczko. W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z u życiem śrocl ków komunikacji
elektronicz nej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu i cz łonków komisji przetargowej, każda z osób
u trwa lających i rozpowszec hniających wizerunek tych osób, ponosić będz ie odpowiedz ialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób
bez ich zezwolenia.
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego właściwego organu powodującej przerwanie przetargu, komisja przetargowa n iezwłocz nie, jednak nie później
n iż na 14 dni od dnia na stę pującego po u s u nięci u awarii, wyznacza termin kontynuowania przetargu oraz, nie później niż: na 3 dni robocze przed wyznaczonym
terminem, zawiadamia o tym terminie uczestników przetargu .

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od ..Q~.:.!~:.~~t? ~,. do .. !.~.:2':'.:!:? ? !'..":":.......
Bliższych informacji udzieli - stanowisko ds. mienia komunalnego
81- 54 wew. 37, e-mail: ziemia@nowemiasteczko.pl
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