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Nowe Miasteczko, dnia 26.07.2022 r .

(O

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust l , art. 40 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami U.t Dz.U. z 2021 r., IX>z. 1899) oraz §) ust. l, § 6 ust l ł § 13 Rozporządzeflia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu I trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyCIe nienJchomośd U.t. Dz. U. z 20 14 r. poz. 1490 ze zm.)
zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 wrIeśnla 2020 r. zmieniająCym rozporządzenie w sprawie sposobu I trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyde nierudlomośd
(Dz. U. l 2021 r., poz. 2213 ze zm.) i § 6 pkt l Ud'lwały Nr 'XXXoIj217/2QIO Rady Miejskiej w Nowym Miasteaku z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabyda, zbycia, uZyczerl4 ł
ołx:i<$żania nieruchomOŚCi oraz ich wydzieriaw\ania i najmu na oKres dlulszy" niŻ 3 lata (Dl. Urz. Woj. lubus. Nr 42, poz. 613 z 2010 r.J, Zarządzenia Nr 005O/58}2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe
Miasteczko z dna 19.07.2021 r. w sprawie przeznaczerja do sprzedaży w drodze IH przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości st:anovriącej własność Gminy Nowe Mlasteako.

Burm istrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko

ogłasza:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Nowym Miasteczku,
stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
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D:dalka nr 355/11, o pow. 12Jl m1
w ob~bie 080406_4.0001.1
pr.o:y ul. Dworwwej w Nowym
Miasteczku, teren niezabudow;IIlY,
opis u:l:ytku: grunty orne, sy mbol
klasoużytku - RYI

Minimalna

Cena
Termin
zagospoc:larowania

obdążl'li..

położona

1.

ZG I N
{00062942/2

355/11

1231

D7.mlka nr 355/15, o pow. 1200 mI
w obrębie 080406_4.000 1,1
przy ul. Dworcowej w Nowym
Miastecz ku, teren niCltabudowany,
opis użytku: grunty orne, symbol
k1asouiytku - RYJ

bmk

67.800,00 zl

6.800.00zl

680,00 7.ł

jakichkolw~k

wpisów
i obd żeń.
Bez jakichkolwiek
obciążeń.
Działy

położona

2.

ZG I N
/OIXl629-ł2/2

355/15

1200

OzialylflilV
k.si~g i wiec-LJstl;
wolne są od

brak

70.300,00 zł

7.100,00 zł

710,00 zł
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wieczystej
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jakichkol.w;ek
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i obdążeil.
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Be..: ja kich kolwiek

3.

ZG IN
fOO)62942/2

355/16

1200

obciązeń.

I>F-ialka nr 355/16, opoI'.'. 1200 m 1
poł<Tum a w obr~bi e 080406_4.000U
pny uL D worcowej w Nowym
Miastecz ku, teren niezabudowany,
opis użytku: g runty o rne, sy mbol
klasoużytku - RYJ

Działy

b~ k

70.300JlO zl

7.100,00 zł

7 \0,00 zł

III i IV
ksi\'gi wieczystej
wolne są od
jakichko lwiek
wpisów
i obcią7..f!ń.

Bez jakichkolw iek
Działka
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ZG IN
fOO)6294212

Przetarg
Przetarg
Przetarg
Przetarg

na
na
na
na

355/17

sprzedaż działki
sprzedaż działki
sprzedaż działki
sprzedaż działki

1200

nr 355/11
nr 355/15
nr 355/16
nr 355/17

obciążeń.

nr 355/17, o pow. 1200 m 1
położon a w obr\,bic 080406_4.0001.1
p rq ul. D worcowej w Nowym
Miastecz ku, tere n ruczabudowan y,
opis użytku: grunt y o rne, sy mbol
klasouż)' tku - RYJ

odb~dzie się
odb~dzie si~
odb~dzie si~
odb~dzie si~

29.08.2022
29.08.2022
29.08.2022
29.08.2022

r.
r.
r.
r.

Działy

bra k

o
o
o
o

70.300,00 zł

7. 100,00 zł

710,00 zł

m i IV
ksi\'gi wieczystej
wol ne są od
ja kichkolw iek
wpisów
i obciążeń.

godz. 9:00 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego ul. Rynek 2, pok. nr 1.
godz. 9:45 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego uł. Rynek 2, pok. nr 1.
godz. 10:30 w siedzibie tut. UrzEldu Miejskiego ul. Rynek 2, pok. nr 1.
godz. 11:15 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego ul. Rynek 2, pck. nr 1.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, p:>/ożone w Nowym Miasteczku, przy ul. Dworcowej, opis użytku [RVI]. Kształt działek foremny, działki przylegają
bezpośrednio do drogi nieurządzonej. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna przebiega w pasie drogi przyległej do działek. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego teren oznaczony symbolem MN, Ul - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług. Nieruchomości są wolne od wpisów
jakichkolwiek ciężarów, zobowiązań, ograniczeń i hipotek. Nieruchomości sprzedawane zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji
gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
Wadium (w pieniadzu) z podanym numerem działki należv wPłaciĆ do dnia 19.08.2022 r.:

na konto w Banku Spółdzielaym w Kożuchowie Oddział

IN

Nowym Miasteczku nr 73 9673 0007 0010 0113 9595 0026.

1. Cena wywoławcza stanowi cene netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaŻY doliczonv zostanie podatek VAT wg obowiazujacej stawki 23%, zgodnie z ustawą
z dnja 11 marca 2004 r. Q podatku od towarów j ustug ( tj, Dz. U. z 2020 L, poz. 106).
2. W przetargu mogą brać ud ział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu. Za datę wniesienia wadium uważa sie
dzień wpływu wadium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu pod lega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu z wyjątkiem przetargu przy uiyciu ś rodków komunikacji elekt ronicznej.
3. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych : dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium, oraz ewentualne pełnomocnictwo.
- w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej ws pólności majątkowej (w tym prowadząca
działalność gospodarczą), do ud z iału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego
małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświ adczen ie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem
nabycia nieruchomośd, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. Wadium musi
zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu naleiy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium .
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Jeś li oferent pozostający we wspólnoŚCi majątkowej małżeńs ki ej zamierza nabyć ni eruchom ość do swojego majątku osobistego, powinien przedstawić
pisemne oSwiadczenie małżonka potwierdzające, że ś rodki przeznaczone na sfinansowanie zakupu n ieruchomości pochoozą wyłącznie z majątku

4.
S.

osobistego oferenta.
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty,
paszport lub prawo jazdy), aktualne potwierdzenie prowadzonej działal ności gospodarczej, oryginalny dokument potwierdzający wpłatę wadium.
- w przypadku wspólników spółki cywilnej - dowody tożsamości wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgod ność z oryginałem: umowy
s półki, aktualne zaśw iadczenie o wpisie do ewidencji działa l ności gospodarczej, uchwałę oopowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie
i udz i ał w przetargu oraz inne upoważnie n ia i pełnomocn ictwa , orygina ł dowodu wpłaty wadium.
- w przypadku osób prawnych- dowody tożsamości osób reprezentujących osobE: prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem:
umowy spółki, aktualny oopis z KRS i uchwałę odpcroNiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpien ie i udz iał w przetargu oraz inne
konieczne ujX)ważnien ia i pełnomocn ictwa, orygina ł dowodu wpłaty wadium.
- Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (j.t. Dz.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 b iorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Małżonkowie zamierzający nabyć nieruchomość do majątku wspólnego oboje biorą udział w przetargu osobiście lub o kazując pełnomocnictwo drugiego
małżonka .

6.

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

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabyda nieruchomości osoby, która wygra przetarg . Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zosŁan ie
zwrócone n iezwłocz n ie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, oowołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem
negatywnym. Forma wniesienia wadium - w pieniądzu .
W przypadku uchylenia się 00 zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz s przedającego.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej
w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Nie przystąpienie przez nabywcę bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu uJX)Ważnia Gminę do
oostąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z przygotowa niem dokumentacji w tym doł<umentacji geodezyjnej lpodz iału nieruchomości!, wyznaczeniem i stabilizacją granic,
sporząd zeniem operatu szacunkowego, zawarciem akt u notarialnego i wpisem do Ks iąg Wieczystych ponosi nabywca.
Zastrzega s ię prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Przetarg jest ważny bez względu na licZbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpieni e
minimalne powyżej ceny wywoławczej .
S przedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości .

u W A G A!!!
W okresie obowiązywan i a stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia S grudnia 2008 r .
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Oz.U. z 2019 r . poz. 1239, z późno zm .) organizator przetargu zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Organizator przetargu dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pomocą środ ków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu darmowej aplikacji
Zoom . Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu ś rodków
komunikacji elektronicznej z najdują się pod adresem:
https://bip.wrota.lubuskie.Dllugnowemiasteano/271/Informade dotyga" uczestnictwa w postepowaniach w sposob zdalny/
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W przypadku podjęcia przez organizatora przetargu decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, właśc iwy organ 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.p l. 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 najpóźniej do dnia 24.08.2022 r . (pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście w sekretariacie urzędu), do godz. 14:30
w zamkniętej kopercie z napisem "Dokumenty na przetarg na sprzedaż działki nr... /wpisać należy nr dz iałkif, ul. Dworcowa, obręb Nowe Miasteczko,
zaplanowany na dzień 29.08.2022 r. H następujących dokumentów:
4 Oświadczenie nabywcy - stanowiące za łącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
4 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 4 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
- Peł n o mocn ictwo, 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 uczestniczącego w przetargu),
- Kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych
z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
- Oświadczenie oferenta , o postępowan iu w przypadku przerwania komunikacji elektronicznej - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą( 4y) wziąć udział w przetargu w wyżej wskazanym terminie wymaganych dokumentów (w tym
danych n iezbęd nych do identyfikacji uczestnika przetargu) lub dostarczenia dokumentów niekompletnych bądź nieczytelnych orga nizator przetargu nie
dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesy łek pocztowych decyduje data wpływu do tut. urzędu.
W przypadku przeprowadzania przetargu przy użydu środków komuni kacji elektronicznej :
1) Dnia 26.08.2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej zosta ną udostępnione hasło i link - uprawniające do udział u w przetargu przy użyciu środków
kom unikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej udostępnia ny jest przez uczestników w kwestionariuszu). Udostępn ione przez organizatora przetargu
uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy uiyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i !ln k) pozwalają na jego identyfikację,
a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one przekazane.
2) Przed rozpoczęciem przetargu k:łentyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonyv..'ana poprzez weryfikację 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 tożsamości.
3) Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu ś rodków komunikacji elektronicznej
wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez
pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomoŚĆ)
z wyjątk i em przetargu przy użyci u środ ków k omunikacji elektron icznej.
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lkJział w przetargu przy użydu środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika przetargu zgody na rozpowszechnianie
jego wizerunku przez Gminę Nowe Miasteczko. W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z użycie m środków komunikacji
elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu i ałonków komisji przetargowej, kaida z osób
utrwa l aj ących i rozpowszech n iających wizerunek tych osób, ponosić będzie odpowiedzialność 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 usunięciu awarii, wyznacza termin kontynuowania przetargu oraz, nie póżniej nii na 3 dni robocze przed wyznaczonym
terminem, zawiadamia o tym terminie uczestników przetargu.
Ogłoszenie wyv.Jieszono

na tablicy ogłoszeń od 26.07.2022 r. do 29.08.2022 r.

Bliższych informacji udzieli - stanowisko ds. mienia komunalnego
81- 54 w ew . 37, e-mail: zi emia@nowemiasteczko.pl
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Działki

nr :

355/11, 355/15,
355/16, 355/17
obręb

----

Urzędu

Miejskiego w Nowym Miasteczku pokój nr 12 lub tel. nr 0-68 388-
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