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ĄD ZE N I E Nr. oR.O0so.|of .2020

GMINY TARNOW OPOLSKI
z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie zatwięrdzenia re u do I przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż
nieruchomości położonej w N
przetargu,

o raz p o wołani a komi sj i pr zetar gowej do pr zepr ow adzenia

Na podstawie art.30 pkt 3 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie
Gminnym (Dz.U z20I9 r poz.l ze zm, ) oraz § 8 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniaprzetargow

cści( Dz.U z2014r, poz.450)oraz rokowań nazbycie ni
Wójt Gminy zarządza, co n

1.Powołać Komisję Przetargową

§1

przeprowa dzetta I przetargu ustne go nieo graniczone go
na spr zedń ni eruchomo ści j w Nakle w następującym składzie:

1. Przewodnlczący Komisji : Konieczny
2. Członęk - Sylwia Harasimc
3. Członek -Tobiasz Sowada
4. CzŁonek - Janusz Borowiak

2. Komi sj a przeprowa dzi przetar g
niniej sze go zarządzenta.

z Regulaminem, stanowiącym załączntk do

3.Przetarg odbędzie się dnia 06.
przy ul.Dworcowej 6 pok.3

Wykonanie Zarządzenia powie
Inwestycji.

.2020 r. o godz.10 w budynku Urzędu Gminy Tarnów Op

§2

się Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej i

Zarządzenie wchodzi w życie z

§3

em podpisania.



Regulamin przetargu

§1.1.Przetarg organizuje i przeprowadzaWójt Gminy T,
określonych w ustawię z dnia 21 sierpnia I997r. o
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2OO4r.
pr zepr ow adzęnla pr zetat gow o raz ro k o w ań na zby c i e ni
regulaminu.

2, C zy nno ś ci zw iązane z pr zepr owadzeni em pr zetar gu
która podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów, w
najmniej połowy ustalonego składu. W przypadku równej li
przewodnic ząaęgo komi sj i.

§2.1.Komisja przeprowadzi przetargw dniu 6
ZPrzedmiotem przetargu j est nieruchomość

Nakle stanowiąca własność Gminy Tarnów Op oznaczona
681120 o pow. 0,0790 ha obręb Nakło
oP10/0007601419

3.Postąpienie nie może wynosió mniej niż 10ń ceny
górę do pełnych dziesiątek złotych

4.Cenę nabycia nieruchomości stanowi cenę osiągni
§3 W planie zagospodarowania przestrzenrtego wsi N

MN - teren zabudowy mieszkaniowej wraz z ogrodami
§4 Ustala się następujące warunki przetargu:

1.wniesienie wadium w gotówce przez uczestnika przetargu
2.przedłożenia Komisj i przetargowej przed otwarciem

- w przypadku osób ftzycznych - dowód tożsamości i
- w przypadku osób ftzycznychzamierzających nabyć ni

działalnością gospodarczą - dowód tozsamości i wyci
Działalności Gospodarczej

- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyj
prawnej, a podlegających wpisom do rejestru - aktualnego
pełnomocnictw, dowodu tozsamości osób reprezentuj ących
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwietdzona
okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu.
3.wadium należy wnieść gotówką w pieniądzu (PLN) w
Bank Spółdzie|czy Oddz.Tarnów Op nr 29 8884 0004 2003
- wadium wpłaca się na każdąodrębnie działkę
- termin wniesienia wadium upływa dnia 02.04.2020 r.
- złożeniapisemnego oświadczęnia o zapoznaniu się z
pok.3/ Termin złożęnia oświadczenia upływa z dniem
- data wniesienia wadium jest datąuznaniarachuŃu baŃ

§5 Osoba zainteresowanaudzińęm w przetargu zobow
stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruc

§6.1. Przetarg moze się odbyć chociaż zakwalifik
spełniającego waruŃi określone w ogłoszeniu.

2.Przetargjest wazny, jeżeli chociaz jeden uczestnik
postąpienie od ceny wywoławczej.

Zńącntkdo
ZarządzeniaNr OR.0050. 2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia02.03.2020 r.

Op na zasadach ogólnych
nieruchomościami i w

sprawie sposobu i trybu
i, otazniniejszego

uj e Komi sj a P r zetar gow a,
głosowania w obecności co
głosów decyduje głos

2020 r. o godz.10
niezabudowana połozona

iałką nr :

a w księdze wiecrystej nr

awczej z zaokrągleniem w

w 1lrzetargu
działka oznaczona jest symbolem

mowymi.

w wysokoŚci I0%o ceny wywoławczej
dowodu wpłaty wadium

wnych pełnomocnictw
homość w związku prowadzoną

z centralnej Ewidencji Informacji o

ych nie posiadających osobowości
isu z rejestru, właściwych

organ dokonujący rejestracji - w

lub przelewem na rachunek :

2 4555 0008

przetargll druk do pobrania w
2020 r.

Gminy Tarnów Op.
jest do zapoznaniasię ze

do przetargu tylko jednego oferenta

,eruje cenę vłyższąo jedno



§7 Wadium wniesione
nabycia nieruchomości.

§8 Wadium wniesione p
konto, w terminie 3 dni od dnia ięcia lub odwołania przetargu.

§9 Uczestnik przetargu, wygrał przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia
zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zaw ar cia umowy notarialnej . w yznaczony termin nie
możę być krótszy niż 7 dni od d doręczenia zawiadomienia.

§ 10 Wpłata wylicytowanej y nabycia pomniejszona zostanie o wpłacone wadium i winna
być wpłacona na konto nr 56 0004 2003 0032 4555 0007lub w kasie urzędu gminy
przed zawarciem umowy notari j w terminie i w sposób umożliwialący potwierdzenia wpływu
środków pieniężnych na wlr2ęj konto. Nabywca który nie uiścił opłaty w wyżej
wymienionym terminie, j ak eż ,który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i
terminie wskazanym w zalł,i ieniu, o którym mowa w §9 nie przysługuje roszczenie o
przeniesienie prawa własności ni ruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.

§ 1 1. 1,Podstawą do zawarcia
przetargu,

notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego

2.Protokól z przeprowadzo pr zetar gu po dpi suj ą Przewo dni czący, członkowie Komi sj i oraz
nabywca.osoba wyłoniona w przetargu j

§ 12 Nabycie nieruchomości
ustawy z dnia 24 marca 1920 r.

cudzo ziemc ów następ uj e z uw zgl ę dn i eni em p rz ep i s ó w

§13 Koszty nabycia nieruc
nabywaniu nieruchomości prze cudzoziemców.
rości ponosi nabywający.

§ 14 Dane nieruchomośc_i

§ 15 Uczestnik przetargu
podane na podstawie informacji z ewidencji gruntów

zaskar ży ó c zynno ś c i zw iązane z pr zepr owadz eni em pr zetar gu
do organu wykonawczego Gmi w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

§16 Organ wykonawczy {e skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymanta

uczestnika wygrywającego przetarg za|icza się na poczet ceny

innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane



t


