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OGŁOSZENIE

Na podstawie art 37 ust. l, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa mi U.t. Dz.U. z 2020 r., !XIZ. 1990) oraz § 3 ust. l, § 6 ust 1 I § 13 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 wrleSnia 2004 r. w sprawfe sposobu i trybu przeprOWadzania pnetargów oraz rokowan na zbycie nierudlomośd (j.t. Dz. U. l 2014 r. poz. 1490 ze zm.)
i § 6 pkt 1 Uchwały Nr XXXVj217/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, użyczenia i o!X:i<liania niell.JChomośd oraz id!
wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy nii 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 42, poz. 613 z 20 10 r.), Zarzqdzenia Nr oo5O/6Il }2020 Bunnistr:za Gminv i Miasta Nowe Miasteczko z dnia .~: ~~ : .~??9.~: ..
w sprawie pneznaczenia do sprzedaiy w drodze II przetargu ust:nego nleograniaOfle9O nieruchomośd zabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko.

Burmistn Gminy i Miasta Nowe Miasteako ogłasza :

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Borowie Wielkim,
stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
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Przetarg na

sprzedaż działki

nr 15/34,

odłM;dzie się

18.01.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie tuŁ

Urzędu

Miejskiego ul. Rynek 2, pok. nr 1.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, połozona jest w miej scowości Borów Wielki gmina Nowe Miasteczko. Działka położona jest w sąsiedztwie terenów
zabudowy wiejskiej /gospodarstw/ i działek niezabudowanych /ogródków działkowych/o Działka zabudowana jest budynkiem hydroforni o powierzchni
zabudowy 50 m2 / budynek parterowy, bez podpiwniczenia, wybudowany w technologii tradycyjnej, ścia ny murowane z cegły, posadzki cementowe, dach stropodach kryty papą, okna drewniane - pojedyncze, drzwi deskowane, tynki z dużymi ubytkami/ o Budynek wyposażony w elementy niezbędne do poboru
i podawania wody / zbiorniki, pompy, sieć instalacji wodociągowej oraz ełektrycz nej - zużycie techniczno - funkcjonalne wynosi 90%/. Na działce znajdują się
trzy stud nie głębinowe. Kształt dz iał ki foremny, dz iałka posiada dostęp do drogi publicznej. Działka ogrodzona jest siatką drucia ną na slupkach betonowych. Na
d ziałce posadowiony jest podwójny słup energetyczny. Uzbrojenie techniczne: s ieć wOOodągowa , kanalizacyjna, energetyczna. Brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren oznaczony jest symbolem 3.5
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RMU - tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo - usługowej oraz zagrodowej. Ponadto w dniu 18.09.2020 r. wydano, dla Gminy Nowe
Miasteczko, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko decyzję udzielającą pozwolenia woclnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z istniejącego
ujęcia, za pomocą dwóch studni wierconych nr 1 (studnia awaryjna) i 2, zlokalizowanego na dziake nr 15/34 oraz na szczególne korzystanie z wód tj.
korzystanie z wód do nawadnia nia gruntów lub upraw na terenie gminy Nowe Miasteczko w okolicy wsi Borów Wielki, a także na potrzeby działa l ności
rolniczej. Nie ruchomosć jest wolna od wpisów jakichkolwiek ciężarów, zobowiązań, ograniczeń i hipotek. NieruchomoSć: sprzedawana zgodnie z wyrysem z
mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu. Okazanie punktów granicznych nieruchomoSci może
na stąpić na życzenie j wyłączny koszt Kupują cego. Cena wywoławcza w I przetargu z dnia 06.11.2020 r. - 54.000,00 zł.

W adi um i w pieniadzu) z podanym numerem dzia łki nal eży wPłaciĆ do dnia 18.01.2021 r .:
na konto w Banku Spółdzie lczym w Kożuchowie Oddział w Nowym Miasteczku nr 73 9673 0007 0010 01139595 0026.
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SprzedaŻ nieruchomOŚCi zwolniona jest z podatku
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. lOG)

VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11
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2004 roku o podatku od towarÓW
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W przetargu mogą brać udział 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 przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwardem przetargu.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamoSci i oryginał dowodu wpłaty wadium, oraz ewentualne pełnomocnictwo,
- w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólnoSci majątkowej (w tym prowadząca
działa l noSć gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego
małżonka na leży okazać (w oryginale) pisemne oSwiadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem
nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środkÓw pochodzących z majątku wspólnego za cenę u staloną w przetargu. Wadium musi
zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.
Jesli oferent pozostający we wspólnoSci mają tkowej ma łżeńskiej zamierza nabyć nieruchomoSć: do swojego majątku osobistego, powinien przedstawić
pisemne oświadczenie małżonka potwierdzające, że srodki przeznaczone na sfinansowanie zakupu nieruc homości pochodzą wyłączn ie z majątku
osobistego oferenta.
- w przypadku osób fizycznych prowadzących dzia łalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamoSć 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 poSwiadaone za zgodnoSć z oryginałem: umowy
s półki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwa lającej 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 poswiadczone za zgod ność z oryginałem:
umowy spółkI, aktualny ocIpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne
konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa, oryginał dowoou wpłaty wadium .
• Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (j.t. Oz.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.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiScie lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Małżonkowie zamierzający nabyć nieruchomoSć do majątku wspólnego oboje biorą udział w przetargu osobiScie 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 zamknięciu, odwołaniu, unieważ nieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem
n~atywnym. Forma wniesienia wadium - w pieniądzu.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz sprzedającego.
Wylicytowana cena sprzedaży n ieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej
w ciąg u 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Nie przystąpienie przez nabywcę bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu upoważn ia Gminę do
odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w tym dokumentacji geodezyjnej {podzia łu 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 względ u na l iczbę uczestników przetargu, jeżeli przynaj mniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
minimalne powyżej ceny wywoławczej .
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

u W A G A!!!
W okresie obow i ązywan i a stanu zag roże n ia epidemicznego albo stanu ep idemii, og łos zonego na podstawie ustawy z dnia 5 g r udnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Oz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn o zm .) organizator przetargu zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Organizator przetargu dopuszcza możl i wość przeprowadzenia przetargu za pomocą śrc:x:lków komu nikacj i elektronicznej, przy wykorzystaniu darmowej aplikacji
Zoom. Opis minimal nych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożl iwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków
komunikacji elektron icznej znajdują si ę pod adresem:
https://biD.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/271/Informacje dotyczace uczestnictwa w postepowaniach w spoSQb zdalny/
W przypadku podjęcia przez organizatora przetargu decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy utyciu środków komunikacji elektronicznej, właściwy organ na
okres CO najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieś<:i w Biuletynie Informacji Publ icznej UrzE:du Miejskiego w Nowym Miasteczku 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 użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnicy przetargu
zobowiązani są do przedłożenia naj później do dnia 13.01.2021 r. (pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście w sekretariade urzędu), do godz. 14:30
w zamkniętej kopercie z napisem "Dokumenty na przetarg na sprzedaż działki nr... { wpisać należy nr dZ iałki{, obręb Borów Wielki, zaplanowany na dzień
18 stycznia 2021 r." następujących dokumentów:
- Oświadcze n i e nabywcy - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
- Klauzula informacyjna o przetwarza ni u danych osobowych - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
- Pełnomocnictwo, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu lub jedn~o z małżonków, gdy w małżeństwie obowiązuje
wspólność ustawowa (wymagane jest wówczas pełnomocnictwo udzielone przez małżonka nie uczestniczącego w przetargu),
- Kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych
z nadaniem u prawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - stanowiący za łącznik nr 3 do niniejsz~o ogłoszen ia,
- Ośw i adczenie oferenta, o postępowaniu w przypadku przerwania komunikacji elektronicznej - stanowiący za łącznik nr 4 do niniej szego ogłoszenia.
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w przypadku ni€dosta rczenia przez osobę/ podm iot zamierzającą (~y) wziąć udz iał w przetargu w wyżej wskazanym terminie wymaganych dokumentów (w tym
danych niez będnych do identyfikacji uczestnika przetargu) lub dostarczenia dokumentów niekompletnych bądź nieaytelnych organizator przetargu nie
dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu . W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do tut. urzędu.
W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyci u ś rodków komunikacji e ł ektroniczn ej:
1) Dnia 15.0 1.202 1 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej zosta n ą udostępnione hasło i link ~ uprawniające do udziału w przetarg u przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej ud ostępn iany j est przez uczestników w kwestionariuszu). Udostępnione przez organizatora przetargu
uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu ś rod ków komun ikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfi kację,
a wszelkie dzialania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one przekazane.
2) Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsa mości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr numeru
identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Syst emu Ewidencji Ludności (PESEL). W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego
identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację numeru paszportu lub innego dokumentu tożsa mości.
3) Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadza niu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
wszystkim uczestnikom przetarg u przekazuje Przewod n iczący komisji przetargowej przed roz~ęciem przetargu.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez
pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązan i są do przedłoże nia pełnomocnictw upoważniających na przystą p ien ie do przetargu na oznaczoną nieruchomość)
z wyjątki em przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej .
Udział w przetargu przy użyciu środków komunikacji ełełd:ronicznej jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika przetargu zgody na rozpowszechnianie
jego wizerunku przez Gminę Nowe Miasteczko. W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadza nego z u życiem śroo ków komunikacji
elektron icznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu i członków komisji przetargowej, każda z osób
utrwalającyc h i rozpowszechniających wizerunek tych osób, ponOS ić będzie oopowiedzialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób
bez ich zezwolenia .
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego wla ściwego organu powodującej przerwa nie przetargu, komisja przetargowa ni ezwłocznie, jednak nie póżniej
n i ż na 14 dni 00 dnia na stępującego po usunięciu awarii, wyznacza termin kontynuowania przetargu oraz, nie póżn iej nii na 3 dni robocze przed wyznaaonym
terminem, zawiadamia o tym terminie uczestników przetargu .
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Bliższy ch i n formacji udzieli - sta nowisko ds. mienia komunalnego UrzE::du Miej skiego w Nowym Miast eczku pokój nr 1 2 lub tel. nr 0- 68 38881- 54 w ew . 37, e-mail : zi emia @nowe miasteczk o .pl

Strona 4 z 5

<

!•
,
•

