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Załączntk nr 2 do Zarządzenla.
wójd Gminy Sadkowice Nr.2:4.tzotg

z dnia 26 częrwca2019 r'

REGULAMTN II PRZETARGU
ustnego nieograniczonego

wyznaczonego na dzień 7 sierpnia 2019 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

położonej w miejscowości Gogotin ) oznaLczonej jako działka o numerze ewid. 82/7'

o powiórzchni0,27 ha, stanowiącej własność Gminy Sadkowice

I. POSTANOWIENIA OGOLNE.

Regulamin okreŚla zasady plzępfowadzenta drugiego przetargl ustnego nieograniczonego na

sprzedaŻ nieruchomoŚci niezabudowanej, połozonej w miejscowoŚci Gogolin, oznaczonęJ

jako działka o numerze ewid. 8217, o powierzchni 0,2] ha, stanowiącej własność Gminy

Sadkowice, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1fu0003962517 prowadzonej przez Sąd

Rejonowy w Rawie Mazowieckiej.

Przedmiot przetargu :

NieruchomoŚć niezabudowana, połozona w miejscowości Gogolln' oznaczona jako działka

onumerze ewid. 8217, opowierzchni O,2] ha' stanowiąca własnośó Gminy Sadkowice,

uregulowana w księdze wieczystej nr LD1R/0OO3962517 prowadzonej przez Sąd Rejonowy

w Rawie Mazowieckiej.

P r zeznaczenie w miej s cowym planie zagospo darowania p rzestrzenn ego :

Bark miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice' Dla

działki nie wydawano decyzji o warunkach zabudowy' Wg Studium Uwarunkowań

i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego działka ozl7aczonajest symbolem: B2-obszar

zabudowy o dominującej formie zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej, obsfugi komunikacji samochodowej

t zaplecze techniczne motoryzacj i.

Aktualny sposób użytkowania i zagospodarowania:

Nieruchomości gruntowa niezabudowana .

Działkawg ewidencji gruntów stanowi uży'tki rolne'

Działkabyłaużytkowana rolniczo (m.in. drzęwaowocowe kwalifikujące się do usunięcia

i truskawki).

opis użytku oznaczenie wg ewidencji gruntów :

R tIIb-0,02 ha

R IVa -0,25 ha.

Nieruchomośó j est wo lna od obciąze fi t zobowiązah'



Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
27 08l,00 zł
(dwadzieś cia si edęm tysi ęcy osiemdzies iąt j eden złoty ch).

il. Cel przetargu

Ustalenie nabyrvcy nieruchomości' oferuj ącego najwyższą cenę sprzedaży .

nI. Sposóbprzeprowadzeniaprzetargu

1. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 7 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 w |Jtzędzie
Gminy w Sadkowicach - sala konferencyjna, przęz Komisję Przetargową powołaną
Zarządzeniem Wójta Gminy Sadkowice' Komisja działa na podstawie niniejszego
Re gul aminu Prz etargu oraz ob ow iązuj ący ch przep i s ów prawa'
Przetarg na sprzedaŻ wlw nieruchomości organizuje się po ruz drugi.
Pierwszy przetargwyznaczony na dzień 14.05'2019 r' zakoficzył się wynikiem negatyrvnym'

2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej
oraz osoby bliskie tym osobom' a taI<ze osoby, które pozo stają z członkami komisji
przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że możę to budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności Komisji Przetargowej.
Członkowie Komisji Przetargowej składają stosowne oświadczenie.
W przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest powiązany z którymkolwiek
z uczestników przetargu, jest on obowiązany bęzzwłocznte złożyc rezygnację
z udziaŁu w postępowaniu przetargowym.

3. Przetarg jest wazny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyzej ceny wyłvoławczej.
Uczestnicy przetargu decydują o wysokoŚci postąpienia, z tym, że postąpienie nie moze
wynosić mniej niż Ioń ceny wyvvoławczej, z zaokąg|eniem w gorę do pełnych dziesiątek
złotych.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego
wyłvołania nie ma dalszych postąpień.
Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisj i przetargowej wywołuje trzykrotnie
ostatnią, najwyższą cenę i zamykaprzetarg, a następnie ogŁasza imię i nazwisko albo nazwę
lub firmę osoby, ktoruprzetarg wygrała.
Przetarg uważa się za zakohczony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do
przetargl ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę
wyr,voławczą.

4' Uczestnikiem przetargu moze być osoba flzyczna lub osoba prawna' W przetargach
mogą uczestniczyć bsoby, które przed przystąpieniem do przetargu okażą Komisji
Przetargowej: dowod wniesienia wadium, dokument tożsamości otaz w przypadku osób
prawnych - aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania osoby



prawnej' a w przepadku braku osobistego uczestnictwa - dokument potwierdzający prawo do
reprezentowania danej osoby.
Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji oświadczenia, podpisanęgo ptZęZ
osoby które zgłosiły się do przetargu i wpłaciły wadium, o Zapoznaniu się z ogłoszeniem,
regulaminem przetargv oraz zprzedmiotem przetargr, ze stanem faktycznym i prawnym
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, że nie Są osobą bliską dla żadnego
zczłonkow Komisji Przetargowej i nie są w takim stosunku prawnym lub faktycznym
z osobami wchodzącymi w skład Komisji Przetargowej, że mogłoby to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronnoŚci Komisji Przetargowej.
Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników' którzy złożyli dokumenty wymagane
przez or ganizator a pr zetar ga.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 3000,00 zł (trzy tysiące
złotych), które należy wnieść w pieniądzu w formie przelewu na konto Urzędu Gminy w
Sadkowicach nr rachunku BS BR o/Sadkowice 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010
do dnia 2 sierpnia 2019 r. Za dzięh wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpłyr,vu środków na
w/w rachunek bankowy. Zapłaty wadium na|eży dokonać z takim wyprzedzeniem, aby
środki pienięzne zna|azły się na w/w rachunku bankowym najpóżniej w dniu 2 sierpnia
20t9 r, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, w przypadku póżniejszego
wpłyrvu na konto' ze warunek zapŁaty wadium nię został spełniony.

6' Przetarg otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji,' przekazując uczestnikom
informacje o nieruchomości, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o gospodarce
nieruchomoŚciami oraz o'. przeznaczęniu nieruchomości do sprzedaży, cente wywoławczej,
obciążeniach nieruchomości, zoĘowiązaniach, ktorych przedmiotem jest nieruchomość,
skutkach uchylenia się od zawatcia umowy oruz poda1ąc do wiadomości imiona i nazwiska
albo nazwy lub firmy osób, które wniosły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.
a) Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu

najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
b) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, ze postąpienie nie moze

wynosić mniej ntż Ioń ceny wylvoławczej, z zaokągleniem w gorę do pełnych dziesiątek
złotych.

c) Uczestnicy ptzetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny' dopóki mimo
trzykrotnego wyr,vołania nie ma da|szych postąpień.

d) Przetarg jest wazny bez wzglęcnl na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyŻej ceny wyl'Voławczej.

e) Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący Komisji wyr,vołuje trzykrotnie ostatnią,
najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę
lub firmę osoby, ktor a przetar g wy gr ała'

0 Przetarg uważa się za zakonczony wynikiem negatyr,vnym, jeŻeli żaden z uczestników
ptzetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą oraz w sytuacji'
gdy przetarg zos'tał ogłoszony prawidłowo i nikt do niego nie przystąpił.

Przewodniczący Komisji sporządza protokół z ptzeprowadzonego przetargu (protokoł
sporządza się w 3-ch egzemplarzach, z których jeden otrzyrnuje osoba ustalona jako nabyr,vca
nieruchomości, a dwa organizator przetargu ).



Protokół powinien zawierać informacje o:
1) terminie i miejscu orazrodzajuprzetargt;
2) oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem ptzetargu według katastru nieruchomości
i księgi wieczystej;
3) ob ciążeniach nieruchomości 

;

4) zob ow iązaniach, których prze dmi otem j e st ni eruchomo ś ć ;
5) wyj aśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów;
6) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargt, wraz
zuzasadnieniem;
7) cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyŻszej cenie osiągniętej w przetargu;
8 ) uz as adni eniu rozst rzy gnię Ó p o dj ętych przez komi sj ę przetar gow ą;
9) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzlbie osoby wyłonionej
w przetargu jako nabywca nieruchomości;
10) imionach i nazwiskach przew odniczącego i członków
11) dacie sporządzenia protokofu.

komisji przetargowej;

Protokół podpisują Przewodni czący i Członkowie Komisji oraz osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości' Z chwilą podpisania protokołu przetarg uważa się za zamknięty.
Protokoł stanowi podstawę zawarciaaktu notarialnego.

7 ' Nieruchomość mozna oglądać w dni powszednie, w godzin ach pracy Urzędu Gminy, od
dnia ogło sz enia przetargu do dnia r ozstrzygnięcia ptzetar gu.

8' Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo zaskatżenia czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargu. do Wójta Gminy Sadkowice w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia wyniku ptzetargu ustnego. Wójt Gminy Sadkowic e może uznać skargę za zasadnąi nakazac powtórzenie zaskarżonych czynności, unieważnić przetarg bądź uznac skargę za
niezasadną.

9' otganizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpó żniej w
ciągtl2I dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczonv termin nie moze byc krotszy niż
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

10' Uczestnik, który przętarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcja umowy
w miejscu i terminie wyznaczonlr'lr. przez Wójta Gminy Sadkowice . W razie niestawienia się
w wyznaczon)Ąn terminie' wadium przepada na rzecz sprzedającego. Jezeli osoba ustalonajako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetatgu może odstąpić od
zawarcia umowy' a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

1 i ' Wpłata wadium przez uczestnika przetargl oznacza przyjęcie bez zastrzezeń postanowień
zawartych w nini'ejszym regulaminie oraz inform acji zawartych w ogłoszeniu o przetargu,
oraz oznaaza również, że znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości będącej
przedmiotem przetargl' Przękazanie nięruchomości nie obejmuje okazania prawnego
przebiegu granic działki gruntowej. oznaczęnia uzlków rolnych przyjęte są wg danych



zewidencji gruntów iw razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt
nabyłvcy'
12. Wadium wpłacone przez uczestnika ptzetargl,który przetatgwygra) zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałyn uczestnikom przetargu' wadium zwlaaa się
nięzwłocznie po zamknięciu przetargu' na wskazane ptzez uczestnika konto, nie pożniej niż
przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu .

13. Koszty umowy notarialnej, opłat sądowych i skarbowych obciąża1ą nabywcę.

T4. Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Dowód zapŁaty ceny Sprzedaży, potwierdzający dopełnienie powyższego warunku, nabywca
zobowiązany jest okazac sprzedającemu przed podpisaniem umowy notarialnej.

i5. Wójt Gminy Sadkowice moze odwołać ogłoszony ptzetarg jedynie zważnychpowodów,
informując o Ęm ntezwłocznie w formie właŚciwej dla ogłoszenia o przetargu i podając
przy czynę odwołania przetar gu.

16. Cudzoziemiec może nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu, po spełnieniu
warunków określonych w ustawie z dnia24 marca I92O r. o nabyłvaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (t j. Dz.IJ ' z 2017 r. poz. 2278)'

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulamiirie stosuje się w szczególności
przepisy ustawa zdnia 21 sierpnia 1997 r' o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 ze zm') oraz rczporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wtześnia 2OO4 r.
w sprawie sposobu i trybu przęplowadzania przetargow oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (tj' DzU. z 2014 T' poz.1490).


