Nowe Miasteczko, dnia 22.03.2021 r.

BURMISTItZ
GMINY I MIASTA
NOWE MIASTECZKO

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt l ustawy 2 dnia 21 Sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 7 2020 f ., poz. 1990 z póŻn . zm.) Ofaz § 3 ust. 1, § 6 ust 1 i § 13
R02porz<ldzenia Rady MinIStrów z dnia 14 wł"ZeSnia 2004 r. w sprawie sposobu I trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyCie meruchomoSci (j.t. Dz. U. z 201"1 r. poz. 1490 ze zm.)
zmiemonego rozponądzerllem Rady Ministrów z dnia 24 wrzeSnla 2020 r. lm i en~ją cym rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprol'ladzanla przetargów Ofaz rOkowań na zbyoe nieruchomości
(Dz. U. 2: 2020 r., poz. GB]) I § 6 pkt l Uchwały Nr X:XXV}217/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteaku z dnia 19 ITliIrGl 2010 r. w sprawie określ enia zasad nabycia, zbyda, uZyczema lotx:iążania
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)Wdzleriawlilrllil I najmu na okres dłuższy nil 3 lata (Dz. Urz. Wo j. lubU$. Nr 42, poz. 613 Z 2010 r.), ,?, rząd zcnla Nr 0050/ '" 12021 Burmlstrla QllIny I Miasta Nowe Miasteczko

'I Jiw sprawie przezl1<!czen.a do sprzedazy w df(Xjze IV Pf2etargu ustnego nieograniczonego nlefuchomosci stanoWiących wlasl'IOŚĆ Gminy Nowe Miasteczko.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko

ogłasza:

prawa własności nieruchomości
stanowiącej włas ność Gminy Nowe Miasteczko
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Przetarg na
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27 .04 .2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie tut.
27.04.2021 r. o godz. 9 :45 w siedzibie tut.

Urzędu

Miejskiego ul. Rynek 2, pak. nr 12.
Miejskiego ul. Rynek 2, pak. nr 12.
27 .04.2021 r. o godz. lO:30w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego ul. Rynek 2, pak. nr 12.
27 .04.2021 r. a godz. 11:15 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego ul. Rvnek 2, pok. nr 12.
Urzędu

N ie ruc homości gruntowe niezabudowane, położo ne w Nowym Miasteczku, przy ul. Dworcowej, opis użytku [RVJ). Kształt d2ia/ek foremny, działki przylegają
bezpośredn io do drOtJi nieurządzonej. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna przebiega w pasie drogi prlyleg/ej do działek. W miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego teren oznaczony symbolem MN, Ul • teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usł ug. Nieruchomości S<l wolne od wpisów
jakichkolwiek ci~ża rów, zobowią za ń, og ra n iczeń i hipotek. Nier uchomości sprzedawane zgodn ie 2 wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem 2 ewidencji
gruntów i budynków wydanymi przez Sta rostę Powiatu. Okazanie punktów granicznych n ieruchomości może n astąp i ć na życzenie i wyłącz ny koszt Kupującego .
Cena wywoławcza w I przetargu z dnia 28.09.2020 r.: 355/ 11 - 49.500,00 zł, 355/12 - 51.700,00 z/, 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 z/, 355/12 - 46.530,00 zł, 355/13 - 46.530,00 z/, 355/14 - 46.530,00 zł .
III przetarg ogłoszon y dnia 01.12.2020 r. został odwołany.
Cena wywoławcza IN III przetargu z dnia 01.02. 2021 r .: 355/ 11 - 39.600,00 z ł , 355/12 - 41.360,00 zł, 355/13 - 41.360,00 zł, 355/ 14 - 41.360,00 zł.
Wadi um Cw pieniądzu) z podanym numerem działki n a l eży wpłacić do dnia 16.04.2021 r.:
na konto w Banku SpółdZielczym w Kożuchowie Oddzial w Nowym f'.1iasteczku nr 73 9673 0007 0010 0113 9595 0026.
1.

2.

3.

Cena wywoławcza stanowI rene netto. a do wylicytowa nej ceny sorzeda,zy doliczony ZQstaOle oodinek VAT - wg obowiqzująceJ stawki 23%, zgodnie z ustawa
z dnia 11 marca 2001 (. _0 DOdatku od towaróV\' I . usług (tj. pz, U. z 2020 rOI poz, 1061.
W przetargu mogą brać udzia ł osoby, które wniosą wad ium w terminie wyz naczonym w nin iejszym og łoszen iu. Z9 datę wniesienia wadium uważa się
dZie ń wpływu wadium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przed/ozenlu komiSJI przetargowej przed
otwarciem przetargu z Wyjątkiem przetargu przy uzyciu środków komunikacji elektronicznej.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
~ w prlypadku osob fizycznych: dowód tozsamoSct i oryg inał dowodu wpłaty wadium, oraz ewentualne pełnomocnictwo.

,,

pozostająca 'Ił związku małzenskim na zasadzie ustawowej wspó l ności majątkowej (w tym prowadząca
do u dz iału w przetargu ~vymagana jest obecność obojga mał żonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego
małżonka należy o kazać (w oryginale) pisemne ośw i adczen ie współmalzonka, o 'N'Yrażeniu zgody na przystąpienie ma ł zonka do przetarg u z zamiarem
nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków poChodzących z mająt ku wspólnego za ce nę ustaloną w przetargu. Wadium musi
zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetarg u na leży okazać (w oryginale) pełnomocn i ctwo współma łż on ka do wniesienia wadium.
Jeśli oferent pozos tający we wspólności m ają tkowej małżeńskiej zamierza n a być n i eruchom ość do swojego mają tku osobistego, powinien przedstawić
pisemne oś wiadcze n ie m ałżon ka potwierdz ające, że środ ki przeznaczone na sfinansowanie zakupu nie ru c homości pochodzą wyłą cz nie z majątku
osobistego oferenta.
- w przypadku osób fizycznych prowadzących dzia łalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobiSty,
paszport ł ub prawo jazdy), aktua lne potwierdzenie prowadzonej działalności gospodarczej, oryginalny dokument pon'Yierdzający w płatE: wadium.
- w przypadku wspólników s półki cywilnej - dowody tożsamości wspólników spół ki, orygina ły lub poświadczon e za zgodność z oryginałem: umowy
s półki, aktualne zaświadczen ie o wpisie do eWidencji działalnoSci gospodarczej, uchwaki odpowiedniego orga nu spółki zezwalającej na przystąpienie
j udział w przetargu oraz inne upoważnienia i pełnomocn ictwa, oryginał dowodu wp/aty wadium.
- W przypadku osób prawnych- dowody tożsamości osób reprezentujących oso~ praw ną, oryginały lub poświadczone za zgod n ość z oryginałem:
umowy spół ki, aktualny od pis z KRS i uchwałę odpow iedniego organu osoby prawnej zezwalaj ącej na przystąpienie j udzia ł w przetargu oraz inne
konieczne upowa ż n ien i a i pełnomocnictwa , orygin a ł dowodu wpłaty wadium.
- Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - U.t. Dz.U. 20 17 poz. 2278)
w przypad ku wygrania przetargu zobowią za ni są przed zawarciem umowy notarialnej u zys kać zgodę Ministra Spraw WewnE:trznych na nabycie
nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest 'N'Ymagana.
Uczestnicy biorą ud z iał w przetargu osob iście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Małżonkow ie za m ierzający nabyć nieruchomość do majątku wspólnego oboje b iorą udz iał w przetargu osobi ście lub okazując pełnomocn ictwo drugiego

- w przypadku, gdy oferentem jest osoba

działalność gospodarczą),

4.
S.

małzo n ka .

6. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wyg ra przetarg . Pozostałym uczestnik.om przetargu wadium zostanie
zwrócone niezwłoczn ie (jednak nie później niz przed upływem 3 dni) po zamkn ięciu, odwołan i u, unieważnieniu lub zakonczeniu przetargu 'N'Ynikiem
negatywnym. Forma wniesienia wadium - w pieniądzu.
7. W przypadku uchylenia siE: od zawarcia umowy, wadi um przechodzi na rzecz sprzed ającego.
8. Wylicytowana cena s przedaży nieruc hom ości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, k.tórego termin zostanie ustalony najpóźn iej
w ciągu 21 dni od rozstrzygn ięcia przetargu.
9. Nie przystąpienie przez nabywcę bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu upoważnia GminE: do
odstąpienia od zawarcia um0'N'Y, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
10. Koszty zWiązane z przygotowaniem dokumentacji w tym dokumentaCji geodezyj nej jpodz ia łu nieruchomości/, wyznacze niem i stabil i zacją grantc,
sporządzeniem operatu szacunkowego, zawarciem aktu notarialnego i wpisem do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca.
11. Zastrzega się prawo oowołania przetargu z uzasadmonej przyczyny.
12. Przetarg jest wazny bez względ u na liczbE: uczestników przetargu, Jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
minimalne powyzej ceny wywoławczej.
13. S p rzedający nie odpOWiada za wady ukryte zbywanej n ie ruchomości.

UWAG A!!!
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epide mii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r .
o zapobieganiu oraz zwa lczaniu zakażeń i chorob zakażnych u ludzi (Oz.U. z 2019 r. poz. 1239, z pożn . zm.) organizato r przetargu zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia przetargu przy użyciu środkó w komunikacji elektronicznej .

..,.

\.

Organizator przetargu dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pomocą srodków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu darmowej aplikacji
Zoom. Opis minima lnych wymagan dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umoż l iwiające) udział w licytacji prowadzonej przy użyciu srodków
komunikacji elektronicznej znajdUją s ię pod adresem:
htt ps ://bi p .w rot a.lubusk ie. p l / ugn owe mi ast ecz oo / 271/Informade dotyczace uczestn ict wa w postepo w aniac h w sposob zdalny l
W przypad ku podjęcia przez organizatora przetargu decyzji o przeprowadzeni u przetargu przy u życi u srodków komuni kacj i elektronicz nej, w/asciwy organ na
okres co naj mniej 7 dn i przed otwa rciem przeta rgu, zamiesci w Bi u letyni e I nfo rmacj i Publ icz nej Urz«;d u Miejs ki ego w Nowym Miast eczku oraz na
st ron ie urz ęd u pod adresem www.n owe miast ecz ko.pl. informację o formie przeprowadzeniu przetargu.
W przypadku podjęcia przez organizatora przetargu decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu srodków kcrnu nikacj i elektronicznej uczestnicy przetargu
zobowiązani są do przed łożenia najpóźniej do dnia 2 1.04 .2021 r . (pocztą tradycyjną, kurierem, osobiScie w sekretariacie urzędu), do god z. 14 :30
w zam k niętej kopercie z napisem "Dokumenty na przetarg na s p rzedaż dzia ł k i nr ... /w pi sać n ależy nr działki/, ul. Dworcowa, obrę b Nowe Miasteczko,
zaplanowany na dz ień 27 kwietnia 2021 r." następujących dokumentów:
- O ś w ia d cze ni e n abywcy - stanowiące za łącznik nr ] do niniejszego og łoszenia,
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobo wych - stanowi ąca za łącz n i k nr 2 do niniejszego og łosze n ia ,
- P ełnomocnictw o, w przypadku uczest nichNa w przetargu peł nomocn ika uczestnika przetargu lub jednego z ma łżo nków , gdy w małżeństwie obowiązuje
w spó l ność ustawowa (wymagane jest wówczas pełnomocnictwo udzielone przez ma ł żon ka nie uczestn iczącego w przetargu),
- Kwestionariu sz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w za kresie n iezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych
z nadaniem u p raw n ień do ud z ia ł u w przet argu przy użyciu srodków komunikacji elektronicznej - stanow iący za łącznik nr 3 do nin iejszego og łoszen ia ,
- Oświad cz eni e of e r enta, o postępowaniu w przypadku przerwania komu nikacji elektronicznej - stanowiący załączn ik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
W przypad ku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą( -y) wziąć ud z iał w przetargu w wyżej wskazanym termin ie wymaganych dokumentów (w tym
da nych n iez będnych do identyfikacji uczestnika przetargu) lub dostarczenia dokumentów nie kompletnych bądź nieczytelnych organizator przetargu nie
dopuszcza tego uczestnika do udz iału w przet argu. W przypad ku p rze syłek pocztowych decyduje data w pływu do tul. urz ęd u.
W przypadku przeprowad za nia przetargu przy u ż y c iu ś rodków komunikacji elektroniczn ej:
1) Dnia 23 .04.2021 r. za pośred n ictwem poczty elektronicznej zostaną udos tę p nione hasło i link - upraw n iające do ud zi ał u w przetargu przy użyciu środków
komu nikacji elekt ronicznej (adres poczty elektronicznej udostę pn ia ny jest przez uczestników w kwestionariuszu). U dostęp n ione przez organizatora przetarg u
uczestnikowi przet argu dane niezbędne do udziału 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 tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfi kację poszczególnych cyfr numeru
identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). W przypadku osoby n ieposiadającej obywatelstwa polskiego
Identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamoSci.
3) Zasady dotyczące postępowaOla w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu ś rodków komunikacji elektronicznej
wszystkim uczestni kom przetargu przekazuje PrzewodOlczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
Uczestnicy przyst~pujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów shNierdzających toisamoSć (gdy osoby w przetargu działaJą przez
pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przed/ozenia pełnomocnictw upowazniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomoSć)
z wyj ąt ki e m przet argu przy u życi u ś rod k ów kom unikacji elektronicznej .
"", ,,',' J

Udzia ł w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczny z \'vyrażeniem przez uczestnika przetargu zgody na rozpowszechnianie
jego wizerunku przez Gminę Nowe Miasteczko. W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprolVadzan~o Z użyciem srodków komunikacji
elektron icznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu i członków komisji przetargowej, każda z osób
u trwa lających i rozpowszechniających wizerunek tych osób, ponosić będzie odpowiedzialnosć i konsekwencje v.rynikaJące z przetwarzania wizerunku innych osób
bez ich zezwolenia.
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego własciwego organu powodującej przer.vanie przetargu, komisja przetargowa niezwłocznie, jednak nie później
niż na 14 dni od dnia następującego po usunięciu awarii, wyznacza termin kontynuowania przetargu oraz, nie później niż na 3 dm robocze przed wyznaczonym
terminem, zawiadamia o tym terminie uczestników przetargu.
Ogłoszen ie

wywieszono na tablicy

ogłoszeń

od 22.03.2021 r. do 27.04.2021 r.

Bliższych informacji udzieli - stanowisko ds. mienia komunalnego
81-54 wew . 37, e- m ail: ziemia @nowemiasteczko.pl

Działki

Miejskiego w Nowym Mi asteczk u pokój nr 121ub tel. nr 0-68388-

nr :

355/11, 355/ 12,
355/13,355/14
obręb

Urzędu

Nowe Miasteczko
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