Nowe Miasteczko, dnia 28.09.2021 r.

L,

OGŁOSZENIE

GMINY l MI/'ST.\

NOWE MIASTECZKO

Na podstawie art. 37 ust. l , art. 40 ust. l pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami

(j.t. Dz.U. z 2020 L, poz. 1990 z

póżn.

zm.) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust l i § 13

z

Rozp:YZądzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U.
2014 r. poz. 1490 ze zm.)
zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. zmieniającym rozponąd zenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2020 L, poz. 683) i § 6 pl(t l Uchwały Nr XX>Nj217/ 2010 Rady Miejslo:.iej w Nowym Miasteczku z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie okreSlenia zasad nabyda, zbyda, użyczenia i obciążan ia

nieruchom ośd oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy nii 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 42, poz. 613 z 2010 r.j, Zanądzenia Nr 0050/34/2 021 Burm istna Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 29.07.202 1 r. w sprawie przeznaczenia do spnedaiy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoSd stanowiących własność Gminy Nowe Miasteczko.

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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ZGIN
!U0020348{2

ZGIN
100020348/2

723

735

856

888

nr 723, położona
w obu,b ie 080406_4.0001, 1
przy ul. Chopina w No wy m
Miasteczku, teren niezabudowany,
o pis uży tku: z urbanizowane tereny
niezabud o wane łub w trakcie
zabudowy, s ymbol
kJasouż Ik u - BD
Dz i ałka nr 735, położona
w ob r~bi e 080406_4.0001,1
przy ul. Chopina
w Nowy m Mias t"'C".l ku, teren
niezabud o wan y, opis użytku:
zurbani zowane tereny
niC".labudowane lub w trakcie
zabudowy. s ymbol
kJasoużvtk u . Bo

Bez jakichkolwi ek
obci ążeń.

brak

40.900,00 zł

4.100,00 zł

410,00 zł

D'.t.ialy III i IV ksi\'gi
w ieczys tej wo lne są
od jakichkolwiek
wpisó w
i obciążen.

Bel. jakichko lwlCk
obci ążeń.

brak
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Działy

42.400,00 zł

4.300,00 zł

430,00 zł

III i IV ksi\'g i
wi eczystej wo lne są
od jakichkolwie k
wpisów
i obciążeń.

ZG IN

3.

100020348/2

Przetarg na
Przetarg n a
Przetarg n a

7J7

sprzed aż działki
s prze da ż dz ia łki
s prze da ż dz ia łki

910

nr 723
nr 135
nr 137

Działka nr 737, połomna
w oo,\>bie 080406_4.000 1.1
przy ul. C hopIna
w Nowym Miaslea.ku, teren
ni l"J:ab ud owa ny. opis uqlku:
zurbanizowa ne tereny
ni ezabud ow il l1 e lub w trn kcie
zabudowy, symbol
klasouiy tku - Up.

odbędzie się
odbędzie s ię
odbę dzi e si ę

,
Bez jakichkolwiek
obciązeń.

brak

Dzi ały

43.400,00 zł

4.400,00 zl

440,00 zl

I1l i IV ks i<;"gi
wieczystej wolne są
od jakichkolwiek
wpi""':'w
i obciążeń.

08.11.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego ul. Ryn ek 2, pak. nr 1.
08.11.2021 r . o godz. 9 :45 w siedzib ie t ut. Urzędu Miejskiego ul. Rynek 2, pok. nr 1.
08. 11.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie tut. Urzędu Mi ejskiego ul. Rynek 2, pok. nr 1.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone są w Nowym Miasteczku, przy ul. Chopina. Dzia łki położone są w strefie peryferyjnej mieJSCOWOŚCI
oznaczone są symbolem użytku: Bp, opis użytku : zurba nizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Sąsiedztwo działek stanowią dzia ł ki
niezabudowane przeznaczone pod za budowę jednoroozi n ną oraz dzia łki zabudowane /zabudowa mieszkaniowa - jednorodzin na/ o Dz ia łki posiadają dostęp do
drogi publicznej, sieci w drooze - wodociągowa, kanalizacyjna, działki posiadają dostęp do sieci energetycznej, w pobliżu, w drodze przechodzi sieć gazowa.
W miej scowym płanie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod za b udowę mieszkaniowo · usługową, fun kcja osiedla . zabudowa
mieszkan iowa jednorodzinna z możl iwością lokalizacji usług i rzemiosła nieuciążl iwego. NieruchomoSci wolna są od wpisów j akichkolwiek cięiarów, zobowiąza ń,
ograniczeń i hipotek. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gru ntów i budynków wydanymi przez
Starostę Powiatu. Okazanie punktów granicznych nieru chomości może nastąpić na życzen ie i wyłączny koszt Kupującego

Wadium (w pieniadzul z podanym numerem dzia łki na l eŻY wpładć do dnia 29.10.2021 r .:
na konto w Banku Spółdzielczy m w Kożuchowie Od d z ia ł w Nowym Miasteczku nr 13 9613 0007 0010 0113 9595 0026.
wywoławcza staDowj cenę netto. a do wyljcytowanej ceny sPrzedaży doliczonv zostaoie DOdatek VAT
wg obowlazujacej stawkj 23%, zgodnie z ustawa
z dola 11 marca 2004 r, o podatku od towarów j usłyg (t,j. Oz, u, z 2020 r l! poz, 106),
W przetargu mogą brać ud ział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu . Za date wniesienia wadium uważa si~
dzień wpływu wadium na wskazane konto, Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożen i u komisji przetargowej przed

1. Cena
2.

3.

otwarciem przetargu z wyjątkiem przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej .
Uczest nicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych: dowód toisamoSci i oryginal dowodu wpłaty wadium, oraz ewentualne pełnomocnictwo ,
- w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspól ności majątkowej (w tym prowadząca
d z iała l ność gos podarczą ), do udziału w przetargu wymagana j est obecność obojga małżonków. W przypadku uaestnictwa w przetargu jednego
małżonka naleiy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie ws półmałżonka , o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem
nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze ś rodków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu . Wadium musi
zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocn ictwo współmałżonka do wniesienia wadium.
Jeśli oferent pozostający we wspólności majątkowej ma łżeńskiej zamierza nabyć n ieruchomość do swojego majątku osobistego, /X)winien przedstawić
pisemne oświadczenie małżon ka potwierdzające , że ś rodki przeznaczone na sfinansowanie zakupu nieruchomoSei pochodzą wyłączn ie z majątku
osobistego oferenta,
S!ro!\;l 2 7. S

4.
S.

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty,
paszport lub prawo j azdy), aktualne potwierdzenie prowadzonej działalności gospodarczej, oryginalny dokument potwierdzający wpłatę wadium.
- w przypadku wspólników spółki cywilnej - dowody tożsamości wspóln ików spółki, orygi nały lub poświadczone za zgod ność z orygina łem: umowy
spółki, aktualne zaświadczen ie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę oopowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpien ie
i udział w przetargu oraz inne upoważ n ie n ia i pełnomocnictwa, orygi na ł dowod u wpłaty wadium.
- w przypadku osób prawnych- dowody tożsamości osób repreze ntujących osobę prawną, oryginały lub poświadczo ne za zgod ność z oryginałem:
umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne
konieczne upoważnienia i pełnomocn ictwa, oryg i nał dowodu wpłaty wadium.
- Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu n ieruchomości przez cudzoziemców - U.t. Oz.U. 2017 poz. 2278)
w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie
nie ruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Ma łżonkowie zamierzający nabyć nieruc h omość do mają t ku wspólnego oboje biorą udzia ł w przetargu osobiście lub okazując peł nomocn ictwo drugiego
małżonka.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygra przeta rg. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone n iezwłoczn ie (jednak nie później n iż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołani u , unieważ n ieni u lub zakończen i u przetargu wynikiem
negatywnym. Forma wniesienia wadium - w pien iądzu.
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 naj później
w ciąg u 21 dni od rozstrzygnięcia przeta rgu.
przez na bywcę bez usprawied liwienia do zawa rcia umowy w miejscu i terminie poda nym w zawiadomieniu u poważn ia Gm i nę do
odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi ązane z przygotowaniem dokumentacji w tym dokumentacji geodezyjnej lpodzia łu n ieruchomości/, wyznaczeniem i stabili zacją granic,
sporządzeniem operatu szacunkowego, zawardem aktu notarial nego i wpisem do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
minimalne powyżej ceny wywoławczej .
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej n ieruchomości.
Nie

przystąp i enie

UWAGA!!!
w okresie obow i ązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 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 użyd u środków komunikacji elektronicznej.
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Organizator przetargu dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pomocą środków komunikacj i elektronicznej, przy wykorzystaniu dannowej aplikacji
Zoom. Opis minima lnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsług i aplikacji Zoom umożl iw iającej udzia ł w licytacji prowadzonej przy użyciu środków
komun ikacji elektronicznej znajd ują się pod adresem:
httpsiJ/bip .wrota.lubuskie.pl/ugnowemiastęczno/271/Informacie dotyczace uczestnictwa w postepowaniach w sposob zdalny/
W przypadku podjęcia przez organizatora przetargu decyzji o przeprowadzeniu przeta rgu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wlaściwy orga n na
okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zam ieści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 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 najpóźn iej do dnia 03.11.2021 r. (~ tradycyjną, kurierem, osobiście w sekretariacie urzędu), do godz. 14:30
w zamkniętej kopercie z napisem "Dokumenty na przetarg na sprzedaż dzialki nr... /wpisać należy nr działki/, ul. Chopina, obręb Nowe Miasteczko, zaplanowany
na dzień 08.11.2021 r. ~ następujących dokumentów:

- Oświadczenie nabywcy - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych · stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
- Pełnomocnictwo, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu lub jednego z małżonków, gdy w małżeństwie obowiązuje
wspólność ustawowa (wymagane jest wówczas pełnomocnictwo udzielone przez małżonka nie uczestn iczącego w przetargu),
- Kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych
z nadaniem uprawnień do udzialu w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
- Ośw iadczenie oferenta , o postępowa niu w przypadku przerwania komunikacji elektronicznej - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
W przypadku niedostarczenia przez osobęjp:xlmiot zamierzającą( -y) wziąć ud ział w przetargu w wyżej wskazanym terminie wymaganych dokumentów (w tym
danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu) lub dostarczenia dokumentów niekompletnych bądź nieczytelnych organizator przetargu nie
dopuszcza tego uczestnika do ud ziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do tut. urzędu.
W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) Dnia 05. 11.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną udostępnione hasło i link - uprawniające do udziału w przetargu przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej udostępniany jest przez uczestników w kwestionariuszu). Udostępnione przez organizatora przetargu
uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udzia łu w przetargu przy użyciu ś rodków komunikacji elektronicznej (hasło i /jnk) 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 weryfikację poszaególnych cyfr numeru
identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). W przypadku osoby nieposiadającej 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 środków komunikacji elektronicznej
wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewooniczący komisji przetargowej przed rozpc:x:zęciem przetargu.
Uczestn icy przystępujący do przetargu zobowiązani są do p rzedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez
pełnomocników, pełnomocnicy zobowiąza ni są do przedłożen ia pełnomocn ictw upoważniających na przystąpien ie do przetargu na oznaczoną nieruchomoŚĆ)
z wyjątkiem przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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Udział w przetargu przy uZyciu środków komunikacji elektronicznej jest równoznaany z wyrażeniem przez uaestnika przetargu zgody na rozJX)wszechnianie
jego wizerunku przez Gminę Nowe Miasteczko. W przypadku utrwa lenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z użyciem środków komunikacji
elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozJX)wszechniania wizerunków uczestników przetargu i członków komisji przetargowej, każda z osób
utrwalających i rozpowszechniających wizerunek tych osób, ponosić będzie odJX)wiedzia l ność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób
bez ich zezwolenia.
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego właściwego organu powodującej przerwanie przetargu, komisja przetargowa niezwłocznie, jednak nie później
nii na 14 dni od dnia następującego po usunięci u awarii, wyznacza termin kontynuowania przetargu oraz, nie później niż na 3 dn i robocze przed wyznaczonym
terminem, zawiadamia o tym terminie uczestników przetargu.
Ogłoszenie

wywieszono na tablicy

ogłoszeń

od 28.09.2021

f.

do 08.11.2021 r.

Bliższych informacji udzieli - stanowisko ds. mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku pokój nr 12 lub tel. nr 0-68 38881- 54 w ew. 371 e- m ail : ziem ia@nowemiasteczko.pl
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