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Nowe Miasteczko, dnia 02.11.2021 r.

GMINYI MII\STA

NOWI

~lIAS"'

OGtOSZENIE

ECZKO

Na podstawie art. 13 ust. I, art. 38 ust. 1 f 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnla 1997 r. 0 gospodarce nieruchomoSdami (j.t. OZ.U. z 2021 poz. 1899) oraz § 3 ust I, § 6 l1St 1
i § 13 Rozporzqclzenla Rady MlnistrOw z dnia 14 wrzeSnia 2004 r. w sprawle sposobu i trybu przeprowadzania przetargOw oraz rokowan na zbyde nleruchomoSci U.t. Oz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)
zmieniOnego rozporz(jdzeniem Rady MinlstrOw z dnia 24 wrzeSnia 2020 r. zmieniajqcym rozporzijdzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzanla przetargOw oraz rokowan na zbyde nieruchOfl"lOW
(Oz. U. z 2020 r., JXIZ. 683) i § IS pkt 3 UchwcNv Nr XXYN/ 217/ 2010 Rady MiejSkiej w Nowym Miasteczku z dnia 19 marca 2010 r. W sprawte okre5lenia zasad nabvda, zbyda, uiyczenia i obci<Iiania
nierudlomoSd oraz ich wydzieriawlania I najmu na okres dluiszy nii 3 fata (Oz. Urz. Woj. lubus. Nr 42, poz. 613 z 2010 r.), Z<lrz~enia Nr 0050/43/2021 Btnnistna Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 07.09.2021 r. w sprawie prze2llaCZeflla <k:l dziertawy w trybie przetargu ustnego nieogranlczooego nieruchomoSd stanoWli'lcej wlasnoSC Gminy Nowe Miasteczko.

Burmistrz Gm iny i Miasta Nowe Miasteczko ogtasza:

I przetarg ustny nieograniczony na dzieriawE: czE:Sci dziatki przy ul. Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku,
stanowi~cej wtasnosc Gminy Nowe Miasteczko
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Przetarg
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si t: 13.12.2021 r . 0 9odz. 10:00 W siedzibie tut.

Urz~u

Miejskiego ul. Rynek 2, pok. nr 1.

Nieruchamosc gruntowa zlakalizowana jest przy ul. Marcinkowskiego W Nowym Miasteczku, da dzieriawy przeznaa ono cz~c gruntu oznaczonego nr 345/32
o pow. 194 m2 • Z obszaru dzieriawy wyl~czone SCI dojScia do posesji nr 5. Brak akt ualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. W studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy: teren 0 dominuj~cej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . Zagospodarowanie:
ogr6dek przydomowy. Czynsz i optaty za swiadczenia dodatkowe ptatne SCI do 30 - tego czerwca kaidego roku. Czynsz najmu podlegac ~zie corocznej
waloryzacji wskainikiem wzrostu cen i us'ug konsumpcyjnych ogloszonym przez GUS. Umowa zawarta zostanie na okres 10 lat.

Wad iym

(w pieniadzul Z podanym numerem dzialki naleiy wpJadC do dnia 03 .12.2021 r .j
na konto w Banku SpOtdzielczym w Koiuchowie Oddziat w Nowym Miasteczku nr 73 9673 0007 0010 0113 9595 0026.
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1. Zgodnie z Zarzqdzeniem Nr 0050/29/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z dnia 2 kwietnia 2015 r. stawka czynszu za dzieriawE: ogrOdkow
przydomowych nie zawlera podatku VAT.
2. W przeta rgu mogCj brae udziat osoby, ktare wn~ wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogtoszeniu. Za date wniesienia wadium uwaia sie
dzieD wofvwu wad ium Da wskazaoe konto. Dowoo wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedloieniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu z wyjqtkiem przetargu przy uiydu srodk6w komunikacji eJektronicznej.
3. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedtoiyc komlsji przetargowej :
- w przypadku osOb ftzycznych : dowOd toisamoSci i orygina/ dowodu wptaty wadium, oraz ewentualne pefnomocnictwa .
- w przypadku, gdy aferentem jest osoba pozostajqca w zwiqzku malienskim na zasadzie ustawowej wsp6tnoSci majqtkawej (w tym prowadzilca
dzialalnosc gospodarczil), da udzialu w przetargu wymagana jest abecnosc obojga malionkaw. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego
malionka naleZ)' okazat (w oryginale) pisemne oswiadczenie wsp61malionka, 0 wyraieniu zgody na przyst(Jpienie malianka do przetargu z zamiarem
najmu nieruchomoSci, ~qcej przedmlotem przetargu ze srodk6w pochodzqcych z majiltku wSpOlnego za cent:: ustalonq w przetargu. Wadium musi
zostat wniesione przez oboje mationk6w lub w przetargu naleiy okazat (w oryginale) petnomocnictwo wspOlmationka do wniesienia wadium.
JeSli oferent pozostajilCY we wsp6lnoSd majiltkowej matienskiej zamlerza wynajilc nieruchomoSt do swojego majiltku osobistego, powinien przedstawit
pisemne oSwiadaenie rnationka potwierdzajC}Ce, ze srodki przeznaczone oa sfioansowaoie naj mu nieruchomoSci pochodlil wy1ilcznie z majiltku
osobistego oferenta .
• w przypadku osab fizycznych prowadzilcych dziafalnosc gospodaraq: dokument potwierdzajqcy toisamoSc uaestnika przetargu (dowoo osobisty,
paszport lub prawo j azdy), aktualne potwierdzenie prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej, oryginalny dokument potwierdzajilCY wptatE: wadium .
• w przypadku wsp6lnik6w spOfki cywilnej - dowody toisamoSci wspOlnikaw spOlki, oryginaty lub poSwladczone za zgodnosc z oryginatem: umowy
spOlki, aktualne zaSwiadczenie 0 wpisie do ewidencji dzialalno5ci gospCKIarczej, uchwa~ odpowiedn iego organu sp6tki zezwalajqcej na przystqpienle
i udzial w przetargu oraz inne upowainlenia i pelnomocnictwa, oryginat dowodu wptaty wadium .
- w przypadku os6b prawnych - dowody toisamoSci os6b reprezentujqcych osobE: prawnq, oryginaly lub poswiadczone za zgodnosc z oryginalem:
urnowy spOfki, aktualny odpis z KRS I uchwa1t:: odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalajqcej na przyst(Jpien ie i udziat w przetargu oraz jnne
konieczne upowainienia i pelnomocnictwa, oryginal dowodu wptaty wadium .
4. Uczestnicy bier.:, udziat w przetargu osobiSde lub przez pefnomocnika . Pelnomocnktwo wymaga formy pisemnej .
5. Wadium zostanie zaliczone oa poczet czynszu dziertawy nieruchomoSci dia osoby, ktora wygra przetarg . Pozostatym uczestnikom przetargu wadium
zostanie zwr6cone nlezwlocznie Uednak nie p6iniej nii przed uptywem 3 dni) po zamknit::ciu, odwotaniu, uniewainieni u lub zakonczenlu przetargu
wynikiem negatywnym. Forma wniesienia wadium - w pieniqdzu.
6. W przypadku uchylenia siE; od zawarda umowy dziertawy, wadium przechodzi na rzecz sprzedajCIcego.
7. Zawarde umowy dzieriawy nast:cJpi w terminie da 30 dni od daty rozstrzygniE:da przetargu.
8. Zastrzega siE: prawo odwotania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
9. Przetarg jest wai ny bez wzglE:du na liczbE: uczestnik6w przetargu, jeieli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post.:,pienie
minimalne powyi:ej ceny wywotawczej.
10. Wynajmu~cy nie odpowiada za wady ukryte wynajmowanej nieruchomoSci.

UWAGA!!!
W okresie obowiClzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogfoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakainych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z p6zn. zm.) organizator przetargu zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia przetargu przy uiyciu Srodkow komunikacji elektronicznej.
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Organizator przetargu dopuszcza moi:liwosc przeprowadzenia przetargu za pom~ srodkow komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu darmowej aplikacji
Zoom . Opis minimalnych wymagan dia aplikacji Zoom oraz instrukcja obstugi aplikacji Zoom umoiliwiajClcej udzial w licytacji prowadzonej przy uiydu srodkaw
komunikacji elektronicznej znajduj,! s i~ pod adresem:
httDs: //bip.wrota.lubuskie. Dl/ugnowemjasteczno/271/Informade dotyczace uczestnictwa W DOstepowanjach W sDoSQb zdalny/
W przypadku podj~i a przez organizatora przetargu decyzji a przeprowadzeniu przetargu przy uiyciu srodkow komunikacji elektronicznej, wlaSclwy organ na
okres co najmniej 7 dni przed otwa rdem przetargu, zamieSd w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~u Miejskiego w Nowym Miasteczku oraz na
stronie urzt::du pod adresem www.nowemiasteczko.pl. informacjE: 0 formie przeprowadzeniu przetargu.
W przypadku podjE:Cia przez organizatora przetargu decyzji 0 przeprowadzeniu przetargu przy ui:yciu srodkow komunikacji elektronicznej uczestnicy przetargu
zobowi'l zani 5'1 da przedloienia najp6zniej da dn ia 08.12.2021 r. (pocztCj tradycyjn'l, kurierem, osobiScie w sekretariacie urzE:du), do godz. 14:30
w zamkniE:tej kopercie z napisem "Dokumenty na przetarg na dzieriaw.:: czt:S<;i dzialki 345/32, przy ul. Marcinkowskiego, obrE:b Nowe Miasteczko, zaplanowany
na dzien 13 grudnla 2021 r." nast~puj'lcych dokumentow:
- Osw iadczenie nabywcy - stanowiqce zal'lcznik nr 1 do niniejszego ogtoszenia,
- Klauzula informacyjna 0 przetwarzaniu danych osobowych - stanowi~ zalijcznik nr 2 da niniejszego ogloszenia,
- Petnomocnictwo, w przypadku uczestnictwa w przetargu pe/nomocnika uczestnika przetargu lub jednego z malionkow, gdy w matienstwie obowiClzuje
wSpOlnosc ustawowa (wymagane jest wowczas pe/nomocnictwo udzielone przez malionka nie uczestniczijcego w przetargu),
- Kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbE:dnym da identyfikacji toisamoSd i kontaktOw w sprawach zwi'lzanych
z nadaniem uprawnien do udzfalu w przetargu przy ui:yciu srodkow komunikacji elektronianej - stanowiClCY za''Icznik nr 3 da niniejszego og/oszenia,
- Oswiadczenie oferenta, 0 postE:powaniu w przypadku przerwania komunikacji elektroniezJlej - sta nowiijcy za'ijcznik nr 4 do niniejszego ogloszenia.
W przypadku niedostarczenia przez osobE:/podm iot zamierzajClCCl( -y) wziijC udzial w przetargu w wyiej wskazanym terminie wymaganych dokumentow (w tym
danych nlezbE:dnych do identyfikacji uczestnika przetargu ) lub dostarczenia dakumentow niekompletnych bijdz nieczytelnych organizator przetargu nie
dopuszcza tego uczestnika do udzlaru w przetargu. W przypadku przesytek pocztowych decyduje data wJHywU do tut. urzE:du.
W przypadku przeprowadzania przetargu przy uiyciu srodkow komunikacji elektronicznej:
1) Dnia 10.12.2021 r. za poSrednictwem poczty elektronicznej zosta nCl udost.::pnione hasto i link - uprawniaj,!ce do udzia'u w przetargu przy ui:ydu srodkow
komunikacji etektronicznej (adres poczty elektronicznej udostt::pnfany jest przez uaestnikow w kwestionariuszu). Udost~pnione przez organizatora przetargu
uaestnikowi przetargu dane niezbE:dne da udzfatu w przetargu przy ui:ydu srodkOw komunikacji elektronicznej (haste i link) pozwalajij na jego identyfikacj.::,
a wszelkie dzia' ania wykonane za ich pomOCij obci'liaj'l uaestnika przetargu, ktoremu zostaty one przekazane.
2) Przed rozpoczE:Ciem przetargu identyfikacja toi:samoSci uczestnika przetargu bt;:dzie dokonywana poprzez weryfikacjE: poszczegolnych cyfr numeru
identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoSci (PESEL). W przypadku osoby nieposiadaj~ej obywatelstwa polskiego
identyfikacja toisamoSci uczestnika przetargu bE:dzie dokonywana poprzez weryfikacj~ numeru paszportu lub innego dokumentu tOisamoSd.
3) Zasady dotyczijce post~jX)Wania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy uiydu srodkow komunikacji elektronicznej
wszystkim uczestnikom przetargu przelcazuje PrzewodniczijCy komisji przetargowej przed rozJX>CZE:Ciem przetargu.
Uczestnicy przystE:pujijCY do przetargu zobowl'lza ni 5'1 do przedloienia dokumentow stwierdzaj'lcych toisamoSC (gdy osoby w przetargu dzialajij przez
pelnomocnikow, petnomocnicy zobowiijzani 5'1 do przedtoienia pe/nomocnictw upowainiajClCYch na przystijpienie do przetargu na oznaczonCJ nieruchomoSC)
z WY.iCItkiem przetargu przy uiyciu SrodkOw komunikacji elektronicznej.
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Udziat w przetargu przy uiyciu sroclkow komunikacji elektronianej jest rOwnoznaany z wyraieniem przez uczestnika przetargu zgody na rozpowszechnianie
jego wizerunku przez Gmi~ Nowe Miasteczko. W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z uiyciem srodkow komunikacji
elektronicznej lub osoby tnecie mu towarzyszctee i rozpowszechniania wizerunk6w uczestnikow pnetargu i czlonkow komisji przetargowej, kaida z os6b
utrwa laj~cych i r02povo1szechniaj"cych wizerunek tych os6b, ponosiC ~zie odpowiedzialnoSC i konsekwenqe wynikaj"ce z pnetwarzania wizerunku innych osob
bez ich zezwalenia.
Ogtoszenie wywieszono na tablicy ogtoszen od 02.11.2021 r. da 13.12.2021 r.

Bliiszych informacji udzieli - stanowisko ds. mienia komunalnego Urz.~du Miejskiego w Nowym Miasteczku pokoj nr 121ub tel . nr:
(0-68) 388-81-54 wew. 37, lub e-mail : ziemia@nowemiastec:zko.pl
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