
ZA R Z ĄDZ E NI E Nr. oR.0050.t|0)\2018

WOJTA GMINY TARNOW OPOLSKI

z dnia 25 pńdziernika 201,8 r.

w sprawie zatwietdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonej w Nakle oraz powołania komisj i przetargowej do przeprowadzęnia
przetargu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dńa 8 marca 1990r. o samorządzie
Gminnym (Dz.U z20I8 r poz.I2l ) oraz § 8 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września}}}4r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniaprzetargów
oraz rokowń na zbycie nieruchomości (Dz.U z20l4 r. poz.l490).
Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, co następuje:

§1

1.Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji : Urszula Konieczny
2. Członek - Sylwia Harasimczuk
3. Członek - Paweł Sylwestrzak
4. Członek - Janusz Borowiak

2.Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z Regulaminem, stanowiącym zńącznlk do
niniej sze go zar ządzenia.

3.Przetarg odbędzie się dnia 4.12.2018 r. o godz.l0 w budynku Urzędu Gminy Tarnórł, Op
przy ul.Dworcowej 6 pok.3

§2

Wykonanie Zarządzeniapowierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenorł,ej

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do
ZarządzenlaNr OR. 005 0.łiÓ.ZO t S

Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 25 .10.2018 r.

Regulamin przętargu

§1.1.Przetarg organizuje i przeprowadza Wójt Gminy Tamów Op na zasadach ogólnych
określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia I997r. o gospodarce nieruchomościami i w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzeniaprzetargow oraz rokowń na zbycie nieruchomości, oraz niniejszego
regulaminu.

2.Czynrtości zwtązane zprzeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa,
która podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów, w drodze głosowania w obecności co
najmniej połowy ustalonego składu. W przypadku równej ltczby głosów decyduje głos
przewodnic ząaę go komi sj i.

§2.1.Komisja przeprowadzi przetargw dniu 4 grudnia 2018 r. o godz.l0
ZIrzędmtotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w

Nakle stanowiąca własność Gminy Tamów Op oznaczona działkąrr :
681,120 o pow.0,0790 ha obręb Nakło
zapisana w księdze wiecrystej nr OP1O/00076l04l9 w Sądzie Rejonowym w Opolu.

3.Postąpienie nie możę wynosić mniej ntż Ioń ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych

4.Cenę nabycia nieruchomości stanowi cenę osiągnięta w przetargu

§3 W planie zagospodarowania przestrzetlrlego wsi Nakło nieruchomość ta przęznaczona
j est po d zabudowę mie szkaniową j ednoro dzirną wr az z o grodami przydomowymi.

§4 Ustala się następujące warunki przetargu:
1.wniesienie wadium w gotówce przez uczestnika przetarguw wysokości I0%o ceny wywoławczej
2.przedłożenia Komisj i przetargowej przed otwarciem przetargl dowodu wpłaty wadium

- w przypadku osób ftzycznych- dowód tożsamości i stosownych pełnomocnictwa
- w przypadku osób ftzycznychzamterzających nabyć nieruchomość w zwięku prowadzoną

działalnością gospodarczą- dowód tożsamości i wyciąg z centralnej Ewidencji Informacji o
Działalności Gospodarczej

- w przypadku osób prawnych orazjednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, a podlegających wpisom do rejestru - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych
pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentuj ących podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzonaprzęz organ dokonujący rejestracji - w
okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu.
3.wadium należy wnieść gotówką w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek Bank

Spółdzielczy Oddz. Tarnów Op nr 29 8884 0004 2003 0032 4555 0008
- wadium wpłaca się na kńdą odrębnie działkę
- termin wniesienia wadium upływa dnia 28.11.2018 r.
- data wniesienia wadium jest datą uznaniarachunku bankowego Gminy Tarnów Op.
Złożenię pisemnego oświadczenla o zapoznaniu się z warunkamiprzetargu/ druk do pobrania w
pok.3/ upływa z dniem 28.11.2018 r.

§5 Osoba zainteresowanaudzińem w przetargu zobowiązana jest do zapoznarlia się ze
stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.

§6.1. Przetatgmoże się odbyć chociazzakwalifikowano doprzetargutylko jednego oferenta
spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.



2,Przetarg jest wazny, jeżelri chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyzszą o jedno
postąpienie od ceny wywoławczej.

§7 Wadium wniesione przęz uczestnika wygrywającego przetarg za\icza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości.

§8 Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane
konto, w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

§9 Uczestntkprzetargu, który wygrał przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 2I dni od dnia
zamknięcia przetargll o miejscu i terminie zawarciaumowy notarialnej. Wyznaczony termin nie
może być krótszy niZ7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

§10 Wpłata wylicytowanej ceny nabycia pomniejszona zostanie o wpłacone wadium i winna
być wpłacona na konto nr 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007
przedzawarciem umowy notarialnej w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzeniawpływu
środków pieniężnych na wyzej wskazane konto. Nabywca który nie uiścił opłaty w wyżej
wymienionym terminie, jak równiez , który nie stawi się bez usprawiedliwięnia w miejscu i
terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w §9 nie przysługuje roszczenie o
przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.

§ 1 1 .1 .Podstawą do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przęprowadzonego
przetargu.

2.Protokól zprzęprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz
osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.

§ 12 Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców następuje z uwzględnieniem przepisów
ustawy z dnta24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości prze cudzoziemców.

§13 Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

§14 Dane nieruchomości zostały podane na podstawie informacji z ewidencji gruntów

§ 15 Uczestnik przetargu moze zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
do organu wykonawczego Gminy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

§16 Organ wykonawczy tozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania

'M,r


