
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 167/10
Wójta Gminy Niebylec
z dnia 21 grudnia 201 Or

OGLOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Niebylec dzialajac w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1, art. 37
ust. 1 i art. 67 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce
nieruchomoscia.mi (Dz.U z 2010 r Nr 102 poz. 651 z pózniejszymi zmianami), oraz §
6 ust. 1 i § 13 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzesnia 2004r w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowan na zbycie nieruchomosci
(Dz. U z 2004r Nr 207 poz. 2108) oglasza przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaz nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Gminy Niebylec polozonej
w Gwozdziance

Nr dzialki Oznaczenie KWPow. dzialki haOpis nieruchomosciCena
wywola wc515/1

406850,1351Brak planu. Zgodnie ze39142
"studium uwarunkowan" lezy

wterenach

oznaczonych na planiesymbolem

M"-tereny"
zabudowy mieszkalnej

Opis nieruchomosci:

nieruchomosc oznaczona numerem ewidencyjnym 515/1 o pow. 0,1351 ha,
ujawniona w Ksiedze Wieczystej nr KW- 40 685
Powierzchnia ogólna dzialki wynosi 0,1351 ha i sklada sie
z gruntów R-IV a- 0,1351 ha.
Dzialka nr 515/1 posiada korzystna lokalizacje polozona w centrum wsi,
o korzystnym ksztalcie zblizonym do trapezu prostokatnego, przylegajaca do drogi

-powiatowej, polozona blisko szkoly-p-odstawowej-. ~ - ----
Dzialka polozona jest w korzystnym otoczeniu nieruchomosci zabudowanych
budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, uzbrojona w siec wodociagu lokalnego,
energie elektryczna, blisko sieci telefonicznej. Od wschodu dzialka sasiaduje z droga
powiatowa o nawierzchni asfaltowej, od pólnocy z dzialka zabudowana domem
mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, od zachodu z boiskiem szkolnym, od
poludnia z domem ludowym. Stanowi lekko pochylony teren o wystawie wschodniej.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomosc ta znajduje sie w terenach zabudowy
mieszkaniowej.

Termin do zlozenia wniosku przez osoby, którym przyslugiwalo pierwszenstwo
w nabyciu nieruchomosci, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 uplynal 16 grudnia
2010r.



Nieruchomosc bedaca przedmiotem przetargu jest wolna od obciazen i zobowiazan
wobec osób trzecich.

Przetarg odbedzie sie w dniu 25 stycznia 2011r o godz. 9,00 w swietlicy UG
w Niebylcu (pok. Nr 11).
Cena wywolawcza za nieruchomosc wynosi 39 142 zl (trzydziesci dziewiec
tysiecy sto czterdziesci dwa zlote).

Wadium w wysokosci 4 000 zl ( cztery tysiace zlotych) nalezy wplacic na konto
Nr 92 9168 1030 0260 1007 2000 0020 w SS Strzyzów O/Niebylec,
w nieprzekrac.zalnym terminie do dnia 20 stycznia 2011r z podaniem
przedmiotu wplaty. Przy wplacie wadium przelewem liczy sie data wplywu
srodków na podane wyzej konto.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedlozeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.

o wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym, ze postapienie nie
moze wynosic mniej niz 1% ceny wywolawczej, z zaokragleniem w góre do pelnych
dziesiatek zlotych, w tym przypadku tj. 400 zl.

Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny.



Warunki przetargu:

1) W przetargu moga brac udzial osoby fizyczne i osoby prawne
2) Osoby fizyczne uczestniczace w przetargu powinny posiadac dokument t

tozsamosci, a przedstawiciele osób prawnych, oprócz dokumentu tozsamosci
zobowiazani sa przedlozyc komisji przetargowej stosowne pelnomocnictwo
do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedlozeniu
komisji przetargowe przed otwarciem przetargu.

2) Przewodniczacy komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazujac
uczestni~om przetargu informacje o przedmiocie przetargu, podaje do
wiadomosci imiona i nazwiska osób, które wplacily wadium i zostaly
dopuszczone do przetargu.

3) Przewodniczacy komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, ze po
trzecim wywolaniu najwyzszej zaoferowanej ceny dalsze postapienia nie
zostana przyjete.

4) O wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym, ze postapienie
nie moze wynosic mniej niz 1% ceny wywolawczej, z zaokragleniem w góre
do pelnych dziesiatek zlotych, w tym przypadku 400,00 zl.

5) Uczestnicy przetargu zglaszaja kolejne postapienia ceny, dopóki mimo
trzykrotnego wywolania nie ma dalszych postapien.

6) Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestników przetargu, jezeli
chociaz jeden uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postapienie powyzej
ceny wywolawczej.

7) Po ustaniu zglaszania postapien przewodniczacy komisji przetargowej
wywoluje trzykrotnie ostatnia, najwyzsza cene i zamyka przetarg, oglaszajac
imie i nazwisko osoby, która przetarg wygrala.

8) Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza
sie na poczet ceny nabycia nieruchomosci.

9) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrala
przetarg uchyli sie od zawarcia umowy.

10) Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zwraca sie niezwlocznie
po zamknieciu przetargu.

11) Uczestnik, który wygra przetarg zobowiazany jest wplacic na konto Urzedu
Gminy w Niebylcu N r 71 9168 10300260 100720000010 w SS Strzyzów/O
Niebylec:- Najpózniej do dnia zawarcia~aKtu notarialnego pelna wysokosc
ceny sprzedazy uzyskanej w przetargu, pomniejszonej o kwote wplaconego
wadium.

12) Protokól z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawe do zawarcia aktu
notarialnego.

13) Zastrzega sie prawo odwolania przetargu bez podania przyczyny.

W sprawach wymagajacych dodatkowych wyjasnien informacje mozna uzyskac
w Urzedzie Gminy pok. Nr 16 tel. (0-17) 277-39 -93
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