BURM ISTHZ

Nowe Miastec.zko, dnia 02. 11.2021 r.

GMINY I MIAST.\

OGlOSZENIE

NUWf M1ASTECZKO

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 38 ust 1 i 2, alt. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 Sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruc1lorno5ciami (j.t Dz.U. z 2021 poz. 1899) OfaZ § 3 ust. 1, § 6 ust 1
I § 13 Rozporz<tdzenia Rady Ministrow z dnia 14 wr2eSnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybI.J pneprowadzania przetargaw oraz rol<.owan na zbyde nieruchomoSci (j.t. Oz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)
zmienionego rozporzi!dzeniem Rady MinistrOw z dnia 24 wrzeSnia 2020 r. zmieniaj<jcym rozporzqdzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargOw OfaZ rokowar'i na zbyde nieruchornc:S:i
(Dl. U. z 2020 r., poz. 683) i § 15 pt! 3 UChwafy Nr ~/217/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miastec:zku z dnia 19 marca 2010 r. w 5pra'Me okreSlenia zasad nabycia, zbyda, uiyczenia i ~ania
nieruchomoSd oraz ich wydziertawiania i najmu na okres dluiszy ruf: 3 lata (Dz. lIrZ. woj. lubus. Nr 42, poz. 613 z 2010 r.), Za~dzenia Nf 0050/46/2021 Bunnistna Gminy I Miasta Nowe Miastec:zko
z dnia 07.09.2021 f. W sprawie przeznaczenia do dziertawy w tryble przetargu ustnego nieograniczonego nieru<hornoSd staoowl~j wlasnoSC Gminy Nowe Miasteczko.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogtasza :

I przetarg ustny nieograniczony na dzieriaw~ C2~Sci dziafki przy pi. Strzeleckim w Nowym Miasteczku,
stanowietcej wfasnosc: Gminy Nowe Miasteczko
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13.12.2021 r. 0 godz. 11:00 w siedzibie tut. UrzE;du Miejskiego ul. Rynek 2, pok. nr 1.

Nieruchomosc gruntowa zlokalizowa na jest przy placu Strzeleckim w Nowym Miasteaku, da dzieriawy przeznaczono cz~ gruntu oznaczonego nr 130/3
o pow. 1.500 m2• Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.
W studium uwarunkowan j kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy: w cz~d teren 0 dom i nuj~cej funkcji zieleni urz~dzon ej oraz terenow sportu
i rekreacji, w cz~i teren 0 dominuj~cej funkcji za budowy us}ugowej. Zagos~arowanie: ogroo przydomowy. Czynsz i optaty za sWiadczenia dodatkowe ptatne
SC! do 30 • tego czelWca kaidego roku . Czynsz najmu podlegac ~zie corocznej watoryzacji wskaznikiem wzrostu cen i usfug konsumpcyjnych ogtoszonym
przez GUS. Umowa zawarta zostanie na okres 10 tat.

Wadium (w Dieniadzu) z podanym numerem dzia'kj na leb wptaciC do dn ja 03.12.2021 r ,j
na konto w Banku SpOktzielczym w Koiuchowie Oddziaf w Nowym Miasteczku nr 73 9673 0007 0010 0113 9595 0026.
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Zgodnie z Zarzi;jdzeniem Nr 0050/29/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z dnia 2 kwietnia 2015 r. stawka czynszu za d zieri:aw~ ogrOdk6w
przydomowych nie zawiera podatku VAT.
W przetargu mogij brac udzia~ osoby, ktare wniOSC'l wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogtoszeniu. Za date wnjesienia wadium uwaza sie
dzien wplywu wadium na wskazane konto. Oowad wniesienia wadium przez uezestnika przetargu podlega przedIDzeniu komisji przetargowej przed
otwardem przetargu z wyj<1tkiem przetargu przy uZyciu srodk6w komunikacji elektronicznej.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedloiyc komisj i przetargowej:
- w przypadku osOb fizycznych: dowoo toisamoSci i oryginat dowodu w~aty wadium, oraz ewentualne ~nomocnictwo.
- w przypadku, gdy o(erentem jest osoba pozostaji;jca w zwiijzku maüenskim na zasadzie ustawowej wsp6lnoSci majijtkowej (w tym prowadzijca
dzia~alnosc gospodarCZi;j), do udziatu w przetargu wymagana jest obecnoSi: obojga mat2:onkow. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego
mationka naleiy okazac (w oryginale) pisemne oswiadczenie wspOtmalionka, 0 wyraieniu zgody na przystijpienie malionka do przetargu z zamiarem
najmu nieruchomosa, bE:d<1cej przedmiotem przetargu ze srodkow pochodzCjcych z maji;jtku wsp6lnego za cen~ ustalon<1 w przetargu. Wadium musi
zostaC wniesione przez oboje malionkow lub w przetargu naleiy okazac (w oryginale) pclnomocnictwo wspOtmationka do wniesienia wadium.
JeSli o(erent pozostai<lcv we wsp6lnoSci majijtkowej mafienskiej zamierza wynajqc nieruchomoSi: do swojego majijtku osobistego, powinien przedstawic
pisemne oswiadczenie malionka potwierdzajijce, i:e srodki przeznaczone na sfinansowanie najmu nieruchomoSci pochoclzC} wy'<1eznie z majC}tku
osobistego oferenta.
- w przypadku osOb fizycznych prowadzijcych dzialalnoSt gospodarczij: dokument potwierdzajCjCY toZsarnoSC uezestnika przetargu (dowoo osobisty,
paszport lub prawo jazdy), aktualne potwierdzenie prowadzonej dzialalnoSd gospodarczej, oryginalny dokument potwierdzaj<1CV w~at~ wadium.
- w przypadku wsp6lnik6w sp&ki cyvvilnej - dowody toisamosci wSpOlnik6w sp6fki, oryginaty lub poSwiadczone za zgoclnoSC Z orygina' em: umowy
spÖlki, aktualne zaswiadezenie 0 wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej, uchwa~~ ocIpowiedniego organu spOtki zezwalajijcej na przysl:ijpienie
i udzial w przetargu oraz inne upowainienia i petnomocnictwa, oryginal dowoou wptaty wadium.
- w przypadku os6b prawnych - dowooy toisamoSci osOb reprezentujijCVch osobE: prawnij, oryginaty lub poswiadczone za zgoono5(: z oryginalem:
umowy sp6fki, aktualny odpis z KRS i uchwalE: oopowiedniego organ u osoby prawnej zezwalajC}cej na przystijpienie i udzia' w przetargu oraz inne
konieczne upowainienia i ~nomocnictwa, orygina~ dowodu w~aty wadium.
Uczestnicy biorij ooziat w przetargu osobiScie lub przez pelnomocnika. Pefnomocnictwo wymaga (ormy pisemnej.
Wadium zostanie zaliczone na poc:zet czynszu dziernwy nieruchomoSci dia osoby, ktora wygra przetarg. Pozostatym uczestnikom przetargu wadium
zostanie zwr6cone niezwlocznie (jednak nie p6i:niej nii przed uptywem 3 dni) po zamkniE:Ciu, odwotaniu, uniewainieniu lub za konczeniu przetargu
wynikiem negatywnym. Forma wniesienia wadium - w pieniildzu.
W przypadku uchylenia siE: cd zawarcia umowy dzieri::awy, wadium przechodzi na rzecz sprzedajijcego.
Zawarcie umowy dzieriawy nastijpi w terminie da 30 dni cd daty rozstrzygniE:Cia przetargu.
Zastrzega si~ prawo odwotania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
przetarg jest wainy bez wzgl~u na liczbE: uczestnikow przetargu, jeieli przynajmniej jeden uezestnik zaoferuje co najmniej jedno postijpienie
minimalne ~ej ceny wywo/awezej.
Wynajmujc}cy nie odpowiada za wady ukryte wynajmowanej nieruchomoSci.

U WA GA! !!
W okresie obowietzywa nia stanu zagro:i:enia epidemicznego albo stanu epidemii, ogtoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r .
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazeri i chorob zakaznych u ludzi (Dz.U. z 2019 r . poz. 1239, z pein. zm.) organizator przetargu zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia przetargu przy uZyciu Srodkow komunikacji elektronicznej .

STRONA 2 ••

Organizator przeta rgu dopuszcza moiliwoSC przeprowadzenia przetargu za ponlOCCj srodkaw komunikacji elektronianej, przy wykorzystaniu darmowej aplikacji
Zoom. Opis minimalnych wymagan dia aplikacji Zoom oraz instrukcja obstugi aplikacji Zoom umoiliwiaj"lcej udziat w licytacji prowadzonej przy uiyciu srodkow
komunikacji elektronicznej znajdujCj siE: pod adresem:
https://bip.wrota. lubuskie.DI/uQnowemiasteczno / 271/Informade dotyczace uczestnictwa w postepowaniach W sDOSQb zdalnyl
W przypadku podjE:Cia przez organizatora przetargu decyzji 0 przeprowadzeniu przetargu przy uiyciu srodkciw komunikacji elektronicznej, wtaSciwy organ na
okres co najmniej 7 dni przed otwardem przetargu, zamieSci w Biuletynie Informacji Publicznej Urzt::du Miejskiego w Nowym Miasteczku oraz na
stronie urz~du pod adresem www.nowemiasteczko.pl . informa~ 0 formie przeprowadzeniu przetargu .
W przypadku podjE:C1a przez organizatora przetargu decyzji 0 przeprowadzeniu przetargu przy uiyciu srodkciw komunikacji etektronicznej uczestntcy przetargu
zobowi<}zani SC! da przedk>ien ia najp6zniej da dnia 08.12.2021 r. (~ tradycyjn<}, kurierem, osobiScie w sekretariacie urzE:du), do godz. 14:30
w zamknit;:tej koperde z napisem "Dokumenty na przetarg na dzieriawt;: a~ dziatki 130/3, przy placu Strzeteckim, ob~b Nowe Miasteczko, zaplanowany na
dzien 13 grudnia 2021 r. " nastt;:pujCjcych dokumentciw:
- Oswiadczenie nabywcy - stanowiCjce zalCjanik nr 1 do niniejszego ogtoszenia,
- Klauzula informacyjna 0 przetwarzaniu danych osobowych - stanowi~ca zalCjcznik nr 2 da niniejszego ogroszenia,
- P~l1omocnic.two, w przypadku uczestnictwa w przetargu pel"nomocnika uczestn ika przetargu tub jednego z malionkciw, gdy w matienstwie obowi~zuje
wsp6lnoSt: ustawowa (wymagane j est wowczas pel"nomocnictwo udzielone przez maüonka nie uczestniczqcego w przetargu),
- Kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbt;:dnym do identyfikacji toisamoSci i kontaktciw w sprawach zwi~zanych
z nadaniem uprawnien do udziatu w przetargu przy uiyciu srodk6w komunikacji etektronicznej - stanowiCjcy zal'lcznik nr 3 do niniejszego og.foszenia,
- Oswiadczenie oferenta, 0 postt;:powaniu w przypadku przerwania komunikacji elektronicznej - stanowi"lCY za'Cjcznik nr 4 da niniejszego ogtoszenia.
W przypadku niedostarczenia przez osobE:Ipodmiot zam ierzaj~CCI( -Y) wziqc udzial w przetargu w y.,yi:ej wskazanym terminie wymaganych dokumentciw (w tym
danych niez~nych do identyfikacji uczestnika przetargu) tub dostarczenia dokumentciw niekomptetnych bqdz nieaytetnych organizator przetargu nie
dopuszeza tego uczestnika do udzialu w przetargu. W przypadku przesylek pocztowych decyduje data wplyvvu do tut. urzt;:du.
W przypadku przeprowadzania przetargu PI'ZV uiyciu srodkow komunikacji elektronieznej :
1) Dnia 10.12.2021 r. za posrednictwem poc:zty etektronic:znej zostan~ udost~pnione haste i link - uprawniajqce da udzialu w przetargu przy ui yciu srodkow
komunikacji elektronicznej (adres ~ elektronicznej udostt;:pniany jest przez uczestnikow w kwestionariuszu). Udost~pnione przez organizatora przetargu
uczestnikowi przetargu dane niezbE:dne da udziatu w przetargu przy uiyciu srodkow komunikacji elektronicznej (haste i link) pozwalaj<} na jego identyfikacjt;:,
a wszetkie dzialania wykonane za ich pomOCCJ obciC!iaj~ uaestnika przetargu, ktciremu zostaJy one przekazane.
2) przed rozpocz~iem przetargu identyfikacja toisamoSci uczestnika przetargu bE:dzie dakonywana poprzez weryfi~ poszczegotnych cyfr numeru
identyflkacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji ludnosa ( PESEl ). W przypadku osoby nieposiadajCjCej obywatelstwa polskiego
identyfikacja toisamoSd uczestnika przetargu bE:dzie dokonywana poprzez weryfikacj~ numeru paszportu tub innego dokumentu toisamoSci.
3) Zasady dotyczqce post~powa nia w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy uiyciu srodkow komunikacji elektronicznej
wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodn~cy komisji przetargowej przed rozpocz~iem przetargu.
Uczestnicy przystt;:puj'l!CY do przetargu zobowi~zani SC! do przecUoienia dokumentciw stwierdzajCjcych toisamosc (gdy osoby w przetargu dzialaj~ przez
~nomocnik6w, pel"nomocnicy zobowiCjzani SC! do przedloie nia petnomocnictw upowainiajCjcych na przysl:Cjpienie da przetargu na oznaczorKj nieruchomoSi:)
z wyjCjtkiem przetargu przy uZyciu srodkciw komunikacji elektronicznej.

smoti ... ] z .

Udziat w przetargu przy utydu srodkow komunikacji elektronicznej jest rOwnoznaczny z wyraieniem przez uczestnika przetargu zgody na rozjX)WSZechnianie
jego wizerunku przez Gmin~ Nowe Miasteczko. W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z uiyciem srodkow komunikacji
elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzysZijce i rozpowszechniania wizerunkow uczestnikew przetargu i czronkow komisji przetargowej, kaida z os6b
utrwa lajC}CYch i rozpowszechnia~ch wizerunek tych os6b, ponosic ~zie odpowiedzialnoSC i konsekwencje wynikaj'lCe z pnetwarzania wizerunku innych os6b
bez ich zezwolenia.
Ogtoszenie wywieszono na tablicy ogtoszen od 02.11.2021 r. do 13.12.2021 r.

Bliiszych informacji udzie li - stanowisko ds. mienia komunalnego Urz«;du Miejskiego w Nawym Miasteczku pakaj nr 121ub tel. nr:
(0-68) 388-81 -54 wew. 37, lub e-mail: ziemia@nowemiasteczka.pl
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