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z dnia 13 maja 2014r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1, art.25 ust.1 i art. 40
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z
2010 r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004r
Nr 207 poz. 2108) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej
w Połomi:
Połomia - działka numer 921 wpisana w KW RZIS/000S3840/7. Nieruchomość
niezabudowana, położona w Połomi, oznaczona numerem ewidencyjnym 921 o pow.0,67 ha,
stanowiąca użytek rolny: R-IVa-O,52 ha; Ps IV-O,02 ha i Ls IV-O,13 ha.
Lokalizacja- tereny pogranicza z miejscowością Baryczka, w kierunku przysiółka Rzeki,
peryferyjna część miejscowości. Najbliższa zabudowa w odległości około 0,5 km. W
bezpośrednim otoczeniu kompleks leśny, tereny rolne zakrzaczone oraz odłogowany użytek
zielony.
Warunki komunikacyjne- brak dostępu ewidencyjnego do drogi dojazdowej.
Ukształtowanie terenu - w konturze R-IVa- łagodny skłon, w konturze Ls IV - skarpy i dno
wąwozu z czynnymi osuwiskami terenu.
Kształt działki - zbliżony do foremnego prostokąta.
Stan zagospodarowania - kontury R i Ps bez zagospodarowania- teren odłogowany,
porośnięty samosiewami brzozy i osiki w wieku do 20 lat. Zadrzewienie nierównomierne- w
stosunku do całej powierzchni 0,3. Skład gatunkowy: brzoza 80% .i osika 20%. W konturze Ls
drzewostan szczątkowy, z dominującym gatunkiem grabu i buka. Oszacowane zadrzewienie
0,4. Skład gatunkowy: grab 60% i buk 40%.
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Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość ta znajduje się w obszarze oznaczonym
symbolem "R"- jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.



Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 upłynął w dniu
10 maja 2014r

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2014r o godz. 9,30 w świetlicy Urzędu
Gminy w Niebylcu (pok. nr 11).
Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 8354,50 zł (osiem tysięcy trzysta
pięćdziesiąt cztery złote 50/100 ).
Wadium w wysokości 900 zł dziewięćset złotych) należy wpłacić na konto
Urzędu Gminy Nr 92916810300260100720000020 w SS Strzyżów O/Niebylec
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2014r z podaniem
przedmiotu wpłaty - z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty
przelewem liczy się data wpływu środków na konto.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych tj. 90 zł.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy pak. Nr 16 tel. (0-17) 277-39 -93



Warunki przetargu:

1) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne
2) Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument

tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych, oprócz dokumentu tożsamości
zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo
do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.

3) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu
komisji przetargowe przed otwarciem przetargu.

4) Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom
przetargu informacje o przedmiocie przetargu, podaje do wiadomości imiona i
nazwiska osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.

5) Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po
trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną
przyjęte.

6) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych, w tym przypadku 90,00 zł.

7) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo
trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

8) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż
jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.

9) Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje
trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, ogłaszając imię i nazwisko
osoby, która przetarg wygrała.

10) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg
uchyli się od zawarcia umowy.

12) Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po
zamknięciu przetargu.

13) Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić na konto Urzędu
Gminy w Niebylcu N r 71 9168 10300260 100720000010 w SS Strzyżów/O
Niebylec. Najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego pełną wysokość ceny
sprzedaży uzyskanej w przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
14) Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu
notarialnego.

15) Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy pok. Nr 16 tel. (0-17) 277-39 -93


