Zarz4dzenie Nr 2t4NlV 17
W6jta GminY Trzciana

z dnia}4liPca20l7 r.

w

sprawie ogloszenia rokowari po drugim przetargu na sprzedaz
nieruchomoSci gruntowej

(tj. Dz.U.
Napodsl.awie art. 30 ust. 2pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samotz4dzie gminnym
(
Dz'U'
t'i'
z2016r, poi.++e ze zm.) art. 42rtstivty z dnia2l sierpni
w
sprawie
4
r'
z2016r. poz.2lt[l ze zm.) 5 25 ust I Rozporzqdzenia

p
zp6Ln.zm. ) or
gospodarowania:

4r''Poz'7490

sposobuitrybu

tPtu*it'u'ud

-,-,56 Gminy Trzciana, W6jt Gminy Trzciana

$1

..LASZARoKowANtoro*K1g#":y,#i;ff
-

Aif^TizEDAitNIERUCHoMoscI

nazbycienieruchomoSci bqd4cej wlasnoSci4 Gminy Trzciana, polozonej w m'Trzciana
dzia\kam 1316

ptzetatg ustny nieograniczony na sptzeda2 nieruchomoSci gruntowej
Ptzetarg
niezabudowarrtj zostal ogloszony przez W6jta Gminy Truciana w dniu 08.03.2017r.
poniewaz
zostil.prr"pro*udzony * dttir, l-0.04.2017r. i zakoriczyl siE wynikiem negatywnym
nikt nie przysrtrlpil do przetargu,

I (pierwsry)

II (drugi)

prz.ettargustny nieggraniczony na sprzedaznieruchomoSci gruntowej

t'Przetarg
niezabulowanej zostal ogloszony przezwojta Gminy Ttzcianaw dniu 15.05.2011
dnir, 20.06.2017r. i zakohczyl siqr wynikiem negatywnym poniewaz
zostalprzeprowa dzony
'i
nikt nie przyst4pil do Przetargu.
a. Oznaczenie nieruchomoSci:
gm' Ttzciana '
Dzialka ozna,Zonanumerem 1316 o powierzchni 0,0162 ha, obrgbu Ttzciana
b. Oznaczeniie nieruchomoSci wg ksiggi wieczystej:
Wydzial Ksi4g
uregulowana rv ksigdze wieczysteJ * intolo001269214 prowadzonaprzezV
Wieczystych fi4du Rejonowego w Bochni'
c. Opis nierur:homoSci:
grunt6w
Przedmiotowa nieiuchomoS6 stanowi wlasnoS6 Gminy Ttzciana, w ewidencji
niereguralny,
zapisanajest jako - dr (0,0162 ha). Dzialka uZytkowana rolniczo' Ksztah
wydluZony, ptaskie uksztahowanie terenu. Polo2ona jest p\4ry drodze asfaltowej,
gaz w zasiggu
gminnej.Siopien *yposaZen ia w utz1dzenia infrastruktury technicznej: energia'
(dzialki s4sieclnie).
d.P rzeznaczenie nieruchomoSci w miejsco
Nieruchom o:i6 ptzeznaczona w miej scowym
Trzciana zat'wierdzonego i uchwalonego ptz
Rady Gmin)r Trzciana z dnia 27 stycznia 2
2011 roku ze zm'
Urzidowyrn\Mojew6dztwa Malopolskiego Nr 123, poz.970 z dnia 16 marca

Znajduje sig w caloSci w terenie oznaczorym symbolem: KD(DG-D) -o zaprsie planu: tereny
drog gminnych doj azdolvych.
e. Cena wywolawcza:
Cena wywolawcza nieruchomo5ci gruntowej wynosi 2 005,00 zl (slownie: dwa tysi4ce
pigd zlotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargv cloliczony zostanie podatek VAT
obowi4zuj4cy rv dniu rokowah.
f. WysokoS( zttliczki i termin wniesienia:
Zaliczka fytulem zabezpieczenia koszt6w w wysokoSci 110,00 zl (slownie: sto dziesigd
zlotych 0/100) winna wplyn46 na konto Urzgdu w Trzcianie nr rachunku BSR olTrzciana
09 8 5 8 90006003 00000 020200 I 4 do dnia 06.09 .20 17 r .
g. Zobowi4zania i obci42enia:
NieruchomoS6 nie jest obci4zona.

w Wkazie nieruchomoSci przezflaczonych do sprzedazy
ZarzEdzeniem Wojta Gminy Trzciana Nr 174/VII1IT z dnia 20.01.2017 roku podanego do
publicznej wia.domoSci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeri w dniach od 23.01 '2017
2. NieruchomoS6 ogloszona zostala

roku do 13.02.2017 roku, oraz w prasie i na stronie intemetowej urzgdu.

3.Termin i

mriejsce skladania pisemnych zgloszefiz

Zgloszenie dg udziaLu w rokowaniach sklada sig pisemnie w zamknigtych kopertach
najp62niej do <lnia 06.09.2011r. w Sekretariacie Utzqdu Gnniny w Trzcianie
z dopiskiem:,,ltokowania w dniu I1.09.2011r. na sprzedaZ nieruchomoSci nr 1316
w Trzcianie".
Zgloszenie powinno zaw iera(z
- Ilnig,nur*is1o i adres albo firmg oruz siedzibg, jezeli zgLaszaj4cym jest osoba prawna lub
inny podmiot,
-datg sporz 4dzenia zglo szenia,
-oSwiadcze nie, Le zglaszaj4cy zapoznal sig z warunkami rolcowahi przyjmuje te warunki bez
zastrzehen,
-proponowan4 ceng i spos6b .iej zaptary.

Do zgloszenia naleiy dol4cry6:
-kop[ dowodu wplaty zaliczki lub dowody stanowi4ce podstawg do zwolnienia z tego
obowi4zku (zgodnie z $ 5 Rozporz4dzenia Rady Minisitr6w w sprawie sposobu i trybu
przeprowad zenia przetar g 6 w oraz ro ko w ah na zby cie ni erucho mo S c i)
4.Rokowania odbgd4 sig w dniu 11.09.2017r. o godz. 10:00 w budynku Urzgdu Gminy
w Trzcianie w pok. nr 15 (sala narad).

5.Uczestnicy

winni przed przyst4pieniem do rokowaf

przedstawid

Komisji

do

przeprowadzenia rokowari:
a; osoby frzyczne -dokument potwierdzaj 4cy to2samo56 (dow6d osobisty, paszport),
b) pelnomocnicy - pisemne pelnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu,
cimalZonek zamlerzajqcy samodzielnie bra6 udzial w rokowaniach na nieruchomoS6
nabywan4 do maj4tku wsp6lnego - pisemna zgoda wsp6lmalZonka.

6.Zahczka wplacona w got6wce
nabywca zalic:za sig na Poczet
zaliczka zostanie zwrocona w ter
ustalona jako nabYwca nier

umowy W6jt Gmirry mole
zabezpieczenia koszt6w nie P

arguSwiadczenia,izzapoznalisigzprzedm\otem
zastrzel'an i kupuj4 nieruchomoS6 w stanie
oszqt
zapoirokowaliiprzyjmuj4jebezzastrzeaen.
o miejscu i terminie za'warcia umowy
8. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona
od_dn;a zamknigcia
sprzeda1y nieruch|moSci, najp62niej w ci4gu 2I dni

jednak ni2 do dni
iobowi4zany .iest zaplacie catq cenE, nie pSLniei
nieruchomo1ci. Zatermin zaplaty uwa1a sig dzief
prr"norL*""3
"iturnose
wskazane konto urzgdu.

g.Koszty notarialne oraz s4dowe przeniesienia wlasnosci nieruchomosci ponosi nabywca'

l0.Organizator zastrzega sobie prawo odwolania ogloszonych rokowari

w

przypadku

wyst4pienia u:asadnionei przy czyny'
bez wybrania nabywcy
11.W6jtowi Gminy Trzcianaprzysluguje plawo zamknigciia rokowat'r
nieruchomoSci.

l2.Szczeg6Lowe
zarzqdzenia, uLdo
w terminie !\Ywi

okresla regulamin rok<lwari stanowi4cy zal4cznrk nr 1 do
y ogloszefr-tut. Urzqdu i na stronach internetowych urzqdu
o rokowaniach'

l3.Dodatkowe informacje gzyskac mohna
Trzcianie nr tel: 14 648-44-34.

w pok.rr 14', I

pigtro tut' Urzqdu Gminy w

$2
terminem
zarz4dzenie podlega ogloszeniu co najmniej na okres 30 dni przed wznaczonym
stronach
na
otaz
Trzciana,
przetigu nu tubli.y oglosizet'r w sieaziUie Urzgdu Gminy
internetowych urzgdu i BIP.

$3
Zarz4dzenie rvchodzi w Zycie z dniem podjqcia'

Zalqczniknr 1
Regulamin rokowaf po drugim przetatgtna sprzedaz nieruchomoSci gruntowej

