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Zalqcznik Nr 1 do ogloszenia o rokowaniach

Regulamin rokowai Po drugim przetargu na sprzedai nieruchomo6ci gruntowej

l. Postanowienia o96lne.
t. Regulamin rokowa6, zwany dalej regulaminem okre6la zasady przeprowadzania
rokowari po drugim przetargu na sprzeda2 nieruchotno6ci gruntowej, bqdqcej
powierzchni
wlasno5ciq Gminy Trzciana, polo2onej w m' Trzciana- dziatka nr L3l6 o
0,0152 ha.
2. Celem rokowa6 jest wylonienie osoby fizycznej, osoby prawnej (lub innej
jednostki organizacyjnej nieposiadajqcej osobowo6ci prawnej ) oferujqcej najwy2szq
cene za nieruchomo5( bqdqcq przedmiotem rokowaf , z kt6rq to osobq zostanie
zawarta urnowa zbycia tejze nieruchomo6ci w formie al<tu notarialnego'
3. Rokowilnia odbywajq siq na podstawie ustawy z 21- sierpnia 1997 roku o

Gospodarce nieruchomosciami (t.jedn. Dz.u.2o16r' po2.2747 ze zm') oraz
Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z !4 wrzetnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetarg6w oraz rokowaf na zbycie nieruchomo5ci (Dz'U' 2014
po2.1490 ze zm.) oraz uchwaty Rady Gminy Trzciana Nr Xl/9alL6 z dnia 30 marca
2OL6 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo6ciami stanowiqcymi
wtasno5i

G

miny Trzciana

ll. Warunki uczestnictwa w rokowaniach.
1. W rokowaniach mogE bra6 udziat osoby fizyczne, o:;oby prawne lub inne jednostki
orga nizacyj n e n ieposiadajqce osobowo6ci prawnej'
2. W rokowaniach nie mogq uczestniczyi osoby wchodzqce w sktad komisji do
przeprowitdzenia rokowafi oraz osoby bliskie tym osobom, a tak2e osoby, kt6re
pozostajq z czlonkami komisji w takim stosunku pranym lub faktycznym, 2e mo2e
budzii to uzasadnione wqtpliwo5ci co do bezstronno$ci komisji do przeprowadzenia
rokowari.
3. Warunkiem przystqpienia do rokowari jest wpfacenie zaliczki w pieniqdzu tytulem
zabezpieczenia koszt6w za nieruchomo6i w wysokoSci 110,00 zt (stownie: sto
jest dzieri
dziesigi ztotych) najp6lniej do dnia O6.Og.2OL7r. ( data wniesienia zaliczki
pisemnego
uznania wptaty na rachunku urzqdu Gminy w Trzcianie) oraz zlo2enie
zgfoszenia do udziatu w rokowaniach. Zgtoszenie sktada siQ pisemnie
w zamkniqtej kopercie najp6lniej do dnia 06.09.2\t7r. w sekretariacie Urzqdu Gminy
w Trzcianie z dopiskiem:,,Rokowania w dniu 1,t.Og.2OlL7r. na sprzeda2 nieruchomo6ci
nr L3/6 w Trzcianie",
4. Tgloszenie powinno zawierai: imiq, nazwisko i adres albo firmq oraz siedzibq,
je2eli zgtaszajqcym jest osoba prawna lub inny podmiot, datq sporzqdzenia
i
zgloszeniia, oSwiadczenie, 2e zglaszaiqcy zapoznal siq z warunkami rokowaf

przyjmuje

te warunki bez zastrze2efi (wz6r o6wiadczenia w

zatqczeniu),

proponowana cenq i spos6b jej zaplaty. Do zgtoszenia nale2y doiqczy6 kopiq dowodu
wptaty zaliczki.
5. W przypadku os6b zwolnionych z obowiqzku wptaty zaliczki, o kt6rej mowa w
pkt.3, warunkiem przystqpienia do rokowaf jest dotqczenie do zgloszenia dowod6w
stanowiqcych podstawq do zwolnienia (Osoby, kt6rym przystuguje prawo do

rekompen:iaty

z tytutu pozostawienia nieruchomo6ci poza obecnymi granicami

Rzeczyposlpolitej Polskiej w wyniku wypQdzenia z hyleEJo terytorium Rzeczypospolitej
1939r', zwalnia siq z
Polskiej lulb jego opuszcz,enia w zwiazku z wojnq rozpoczqtq w
terminie,
obowiqzkur wniesienia zaIiczki w wyznaczonym w ogfoszeniu o rokowaniach

je2eli zglorrzE uczestnictwo w rokowaniach, przedstawiq oryginat za6wiadczenia lub
pozostawionych
decyzji poltwierdzajqcej prrawo do zaliczenia wartosci nieruchomosci
do
poza obecnymi granicami pafstwa polskiego oraz zto2q pisemne zobowiqzanie
siq od
uiszczenia kwoty r6wnej wysokoSci zaliczki ustalonej w razie uchylenia
zawarcia urmowY).
6. W dniu przeprowadzenia rokowar{ tj. 1-'l'.09.20L7r. uczestnicy rokowaf
a osoby
zobowiazetni sq posiadad i przedstawii komisji: dokument to2samo(ci,
prawne drcdatkowo akturalny wypis z wia6ciwego rejestru lub ewidencji dziatalno6ci
gospodarczej oraz wla(ciwe pelnomocnictwo do udzialu w rokowaniach'
7. Cudzoz:iemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24.o3.t92Or. o nabywaniu
p62n. zm') w
nieruchonrosci przez cudzoziemc6w (dz, u. z 20L4, poz. 1380 z
przypadku wygrania rolcowaf zobowiqzani sq przed zawarciem aktu notarialnego
zgodq Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji na nabycie

uzyskai

nieruchonno5ci.

8. Rokowania mo2na przeprowadzi6 chocia2by wptynqlo tylko jedno zgtoszenie
spelniajqc:e warunki okreslone w ogtoszeniu o rokowaniach.

9. Zaliczkq wptaconq przez uczestnika, kt6ry zostal ustalony nabywcq

zalicza siq na

poczet ceny nabycia nieruchomo(ci, a pozostaia czq6t: ceny ustalonej w rokowaniach
winna bytlwptacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego'
jednak nie
IO. Zalic21q wptaconq przez uczestnika rokowa6, zwriaca siq niezwtocznie,
p6lniej rri2 przed uptywem 3 dni od dnia odwolania rokowari lub zamkniqcia
rokowa6.

1j.. W6jt Gminy Trzciana ma prawo zamkniqcia rokowaf bez wybrania nabywcy
nieruchorno6ci.

lll. Komisja do przeprowadz:enia rokowaf
1. Nadz6r nad prawidfowym przebiegiem rokowari sprawuje komisja do
przeprowadzenia rokowafi ( zwana dalej komisjq) w sldadzie nie mniejszym ni2 3 i nie
wiqkszymr ni2 7-osobowry'm, powolana przez w6jta Gnriny Trzciana.
2. przewodniczacy komisji przeprowadzajqcej rokowania otwiera rokowania
przekazujqc uczestnikom informacje o przedmiocie rokowaf, cenie wywolawczej,
obciq2eniach nieruchomoSci, zobowiqzaniach, kt6rych przedmiotem jest
nieruchomo56, termina,ch przeprowadzonych preetarg6w, skutkach uchylenia siq od
zawarcia umowy sprzedla2y o';.zzastrze2enie, 2e W6jtowi Gminy Trzciana przystuguje
prawo zamkniqcia rokowari bez wybrania nabywr:y nieruchomosci.
3. Przy przeprowadzenliu rokowaf komisja w obr-'cno:ici uczestnik6w:
- podaje liczbq zgfoszef oraz sprawdza dowody rnrptat'y zaliczki,
- otwieria koperty zawierajqce zgtoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie
ujawniajqc ich treSci uc:lestnikom , oraz sprawdza to2:;amo5i uczestnik6w rokowaf
- przyjmr.rje wyja5nienia lub o5wiadczenia zgtoszone przez uczestnik6w rokowa6,
- ogtasza,, kt6re zgloszenia zostaty zakwalifikowane do ustnej czq6ci rokowan'

Komisjar przeprowadzajqca rokowania odmawia udzialu
osobom, kt6rych zgtoszenia:

4.

w ustnej czqsci rokowari

1) nie odpowiadajq warunkom rokowar{;

2\

zostaty zlo2one po wyznaczonym terminie;
3) nie zar,vierajq danych zawartych w ogtoszeniu lub 'dane te sa niekompletne oraz
nie zawierajq dowod6w wptaty zaliczki;
4) sa nieczytelne lub buclza wqtpliwo5ci co do ich tre6ci'
6. Komisja przeprowadz:a ustna czqsi rokowaf w zakresie wszystkich warunk6w
uczestnik6w
koniecznyr:h do zawarcie umowy, oraz dodatkowych propozycji
rokowa6, osobno z ka2dE z os6b zakwalifikowanych do udzialu w tej czqsci'
7. Dodatkowe propozy,i" ,.r"rtnik6w rokowafi zlo2one w trakcie ustnej czq6ci
zgloszeniu'
rokowafi nie mogq by6 nrniej korzystne od zawartvch rar pisemnym
lub stwierdza,
nabywcq
8. Po przeprowadzeniu rustnej czqSci rokowaf komisja ustala
2e nie wytriera nabYwcY.
g. w prz,ypadku zto2enia przez uczestnik6w rokowafi r6wnorzqdnych propozycji
komisja mo2e zorganizowac dodatkowe, ustne rokowania z tymi osobami'
IO. Zprzeprowadzonych rokowa ri p rzewod niczqcy komisji sporzqdza protok6t'
l-1. Rokowania uwa2a siq za zamkniqte z chwilq podpi:;ania protokotu.
l-2. Przewodniczqcy kornisji zawiadamia ustnie uczestnik6w rokowaf bezpoSrednio
po ich zannkniqciu.
13. Protok6t z rokowafi stanowi podstawq do zawarci;r aktu notarialnego'

lV. Srodki ochronY Prawrrej
1. Uczestnik rokowar{ rno2e w terminie 7 dni od dnria ogfoszenia wyniku rokowari
zaskar2y6 czynno(ci zwiqzane z przeprowadzenienr rokowar{ do W6jta Gminy
Trzciana.
2. W6jt Gminy Trzcianra mo2e uznai skargq ;la zasadnq i nakazai powt6rzenie
rokowari lub uniewa2nii: rokowania albo uznai skargq za niezasadnq'
3. Po ro:zpatrzeniu skargi w6jt zawiadamia skar2qcego, a informacjq o sposobie
rozstrzygniqcia wywiesza na okres 7 dni na tablicy ogt<lszeri Urzqdu Gminy Trzciana.
4. W przypadku niezas;kar2enia w wyznaczonym terminie czynno5ci zwiqzanych z
przeprowadzeniem rokowaf albo w razie uznania skargi za niezasadnq w6jt podaje

do publicznej wiadomo6ci poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogtoszer{
Urzqdu Gminy w Trzciarrie informacji o wyniku rokowa6.

V. Zawarcie umowY

1. W6jt Gminy Trzciana w ciqgu 2! dni, a nie wczeSniej ni2 7 dni od dnia zamkniqcia
rokowaf zawiadomiwytonionego nabywcq o doktadnym terminie (dzieri i godzina)
i miejscu zawarcia umo\,vy zbYcia'

2. Cena nieruchomojci ustalona w wyniku ro,kowaf winna byi uiszczona przez
wytonionego nabywcq w cato6ci w terminie 211 dni od dnia zamkniqcia rokowa6.
Nabywca zobowiqzany jlest zaptacii cafq cenq, nie p62niej jednak ni2 do dnia zawarcia
umowy przenoszAcej wiasnoSi nieruchomoSci. Za termin zaplaty uwa2a siq dziefl
wptywu jlrodk6w na wskazane konto urzqdu.
3. Wplaty nale2y dokonai na konto:

Urzqd Gminy Trzciana

32-733f

rzc:.iana

302

BSRo/Trzciana 0985890006 0030 0000 0202 0014.

4. W6jt Gnriny Trzciana odstqpi od zawarcia umowy zbycia nieruchomo6ci,
ulegnie przr:padkowi je2eli

a zaliczka

:

A) Osoba ustalona jako nabywca nieruchomo5ci nfre przystqpi bez usprawiedliwienia
do zawarciia umowy w rriejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o kt6rym
mowa w pkt V.1.;
B) Osoba ustalona jako nabywca nieruchomo6ci, nie wywiq2e siq w terminie
wskazanym w ogtoszeniu o rokowaniach z obowiqzku uiszczenia catej kwoty zbycia
nieruchomoici ustalonej w drodze rokowari;
C) Osoba ustalona jako nabywca nieruchomoSci je:;t cudzoziemcem, kt6ry nie
otrzymat p,o zlo2eniu stosownego wniosku, zgody wta6ciwego Ministerstwa na
nabycie nieruchomoSci bqdqcej przedmiotem przetargu ( w przypadkach kiedy zgoda
taka jest wymagana).

5. Wszelkie koszty zwiqzane z zawarciem umowy zbycia nieruchomo6ci w formie
aktu notarialnego oraz z przeniesieniem prawa wtasno6ci ponosi w catoici nabywca
nieruchomoSci.
Vl,,

Postanowienia kofi cowei

Odwotanie rokowad przez W6jta Gminy Trzciana mo2e nastqpid jedynie z
uzasadnionych przyczvn, poprzez niezwloczne podanie informacji o odwolaniu
rokowa6 do publicznej wiadomo5ci.

Zatqczniki:

o zapoznaniu siq ze stanem faktycznym i prawnym
zbyuranej n ieruchomo6ci i waru n kami rokowari z awa rtymi w regu lami nie,

. wz6r o6wiadczenia

utak

