
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 126/2011
Wójta Gminy Niebylec

z dnia 25 pazdziernika 2011r

OGLOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Niebylec dzialajac w oparciu o art. 13 ust. l; art. 25 ust. l i art. 37 ust. 4 ui art. 39
ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (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 rokowail. na
zbycie nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r Nr 207 poz. 2108 z pózno zmianami)) oglasza przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci rolnej, polozonej w Lutczy wpisane.i w
KW Nr RZIS/00043448/6 oznaczonej numerem ewidencyjnym 1584/7 o pow. 0,61 ha -
w tym : grunty orne R-IVa - 0,34ha; grunty orne R- V- 0,04 ha; laki trwale -L-V-0.05 ha;
sady S-Ps V -0,10 ha; teren zabudowy mieszkaniowej B-Ps V-0,08 ha. Budynek mieszkalny i
gospodarczy, który wyrysowany jest na mapie zostal rozebrany.
Lokalizacja -dzialka polozona na pograniczu z miejscowoscia Zyznów, peryferyjna czesc
miejscowosci Lutcza, oddalona od istniejacej zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej. W poblizu niewielki kompleks lesny. Dzialka polozona w wiekszym
kompleksie tnvalych uzytków zielonych i terenów zakrzaczonych.
Uksztaltowanie terenu - teren pagórkowaty, dzialka polozona na wzniesieniu na sklonach
o srednim i stromym nachyleniu.
Stan zagospodarowania - dzialka odlogowana, porosnieta trawami i chwastami
w znacznej czesci z samosiewami drzew lisciastych bez znaczacych wartosci uzytkowych
i hodowlanych. Na dzialce znajduje sie zródlo grawitacyjne z ujeciem wody
i rurociagiem zaopatrujaca w wode osoby fizyczne. Dlatego tez nabywca dzialki nr 1584/7
bedzie zobowiazany do ustanowienia sluzebnosci prawa czerpania wody oraz okresowej
dostepnosci drogowej w celu konserwacji studni i pozostalych urzadzen na rzecz
kazdoczesnych wlascicieli dzialek nr 1547; 1548/1; 1548/2;1582; 1471/1 i 1471/2
Warunki komunikacyjne - dzialka bez dostepu ewidencyjnego do drogi publicznej.
Gruntowa droga dojazdowa w odleglosci okolo 60 m od terenu dzialki.
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Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomosc ta znajduje sie w obszarze oznaczonym
symbolem "R"- jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Dzialka jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich
Termin do zlozenia wniosku przez osoby, którym przyslugiwalo pienvszellstwo w nabyciu
nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1pkt. 1 i 2 uplynal w dniu 10 pazdziernika 2011 r.
O wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, Z tym, ze postapienie nie moze wynosic
mniej niz 1% ceny wywolawczej z zaokragleniem w góre do pelnycII dziesiatek zlotych, w tym
przypadku 40,00 zl.

Przetarg odbedzie sie w dniu 06 grudnia 2011 r o godz. 9,00 w swietlicy UG w Niebylcu (pok.
Nr 11).

Warunkiem przystapienia do przetargu jest wplacenie wadium w wysokosci 400 zl (czterysta
zlotych)

Wadium nalezy wplacic w kasie Urzedu Gminy do dnia 02 grudnia 2011r w godzinacII pracy
Urzedu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedlozeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.

Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny

W sprawacII wymagajacych dodatkowych wyjasnieli
w Urzedzie Gminy pok. Nr 16 tel. /17/277-39 -93

informacje mozna uzyskac



Warunki przetargu:

l) W przetargu moga brac udzial osoby fizyczne i osoby prawne
2) Osoby fizyczne uczestniczace w przetargu powinny posiadac dokument tozsamosci,
a przedstawiciele osób prawnych, oprócz dokumentu tozsamosci zobowiazani sa przedlozyc
komisji przetargowej stosowne pelnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej
w przetargu.
3) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedlozeniu komisji
przetargowe przed otwarciem przetargu.
4) Przewodniczacy komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazujac uczestnikom przetargu
informacje o przedmiocie przetargu, podaje do wiadomosci imiona i nazwiska osób, które
wplacily wadium i zostaly dopuszczone do przetargu.
5) Przewodniczacy komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, ze po trzecim
wywolaniu najwyzszej zaoferowanej ceny dalsze postapienia nie zostana przyjete.
6) 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 40,00zl.
7) Uczestnicy przetargu zglaszaja kolejne postapienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego
wywolania nie ma dalszych postapien.
8) Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestników przetargu, jezeli chociaz jeden
uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postapienie powyzej ceny wywolawczej.
9) Po ustaniu zglaszania postapien przewodniczacy komisji przetargowej wywoluje
trzykrotnie ostatnia, najwyzsza cene i zamyka przetarg, oglaszajac imie i nazwisko osoby,
która przetarg wygrala.
10) Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza sie na
poczet ceny zakupu nieruchomosci.
11) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrala przetarg uchyli sie
od zawarcia umowy kupna nieruchomosci.
12) Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zwraca sie niezwlocznie po
zamknieciu przetargu.
13) Zastrzega sie prawo odwolania przetargu bez podania przyczyny.


