
zilacznik nr l
do zarządżenia nr 0050,4l6,20l8
Wójta Gfiiny Lubrża z dnia 19 09.2018 r,

Ogłoszenie

Wójta Gminy Labrza ogłasza czwarĘ przetargustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

I. Przedmiot przetargu i jego cena

1. Przedmiotem sprzedaĘ jest nieruchomośó gruntowa niezabudowana oznaczona
numerem dziall<l 54912 o powierzchni 0,1195 ha obręb Trzebina, zapisana w księdze
wieczysĘ KW OPlP/0004l2I6l2 stanońąca własność Gminy Lubrza. Przedmiotowa
dzińka zlokaluowana jest w środku wsi Trzebina w sąsiedznlrie terenów zabudowy
siedliskowej mieszkaniowej i zagrodowej. Działka stanowi nieruchomośó nie-
zabudowaną o kształcie regulamym w formie zb|Łonej do prostoĘa. Od strony
południowo-zachodniej przylega do lokalnej drogi dojazdowej o nawierzchni
szutrowej, umożliwiającej dojazd do głównej szosy-drog krajowej m 41, od strony
północno-wschodniej graniczy z dziŃką zabudowaną budynkiem przedszkola a od
strony południowo-wschodniej graniczy z działĘ siedliskową częściowo zabudowaną
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Teren działki jest niezabudowany,
częściowo ogrodzony, uzbrojony w energię elektryczną, wodocią i sieć
telekomunikacyjną, Teren działki obecnie nie jest użytkowany, Porośnięty jest
roślinnością trawiastą.

a) Nieruchomośó w miejscowyn planie zagospodmowania przestrzennego wsi Trzebina
dla działki nł 549D obejmuje tereny oznaczone s}mbolem 2 MN z przeznaszeńem
podstawowym - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzupełniającym - usługi
bylowe. usługi drobne.

b) Cena wywołańcza nieruchomości : 42 000,00 ń ( do najwyższej ceny uzyskanej
w ptzetargu zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaĄ podatek VAT ).

c) Wysokośó wadium : 4 200,00 zł ( słownie ńoĘch : cżery tysiące dwieście 00/100 ),
tj. l DVo ceny wywoławczej.

d) Nieruchomość nie jest obciążona źzdnymi imymi prawami rzeczowymi, nie jest
przedmiotem znbońązań wobec osób trzecich i nie ma ograniczeń w rozporządzeńu
nią.

II. Warunki i zasady uczestrrictwa w przetargu

1. Nięruchomość ogłoszona była w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzed:rźy
Zarządzeńem Wójta Gminy Lubrza Nr 0050.ż53.2017 z dnia 15 marca 2017 roku
w Utzędzie Gmirry w Lubrzy w dniach od 15.03.2017 t. óo 06.04.2017 r. podanego
do publicmej wiadomości poplzez wyvrieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy, na stronie intemetowej grrriny www.lubrza.opole.p1 , na tablicy ogłoszeń
w miejscowości Trzębina i w prasie lokalnej, Nieruchomość była przedmiotem

v7Ętz;rga ustnego nieograniczonęgo po raz pierwszy w dniu 30 maja 2017 l, po nz
drugi 14 listopada 2017 r. po ruz trzeci 20 czerwca 201.8 r. zakończony wynikiem
negatywnym.
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J.

Przetarg odbędzie się dnia 14 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy
w Lubrzy (sala nr 105) o godz. 10:00
Terminęm do zgłoszenia uczestnictwa przetargu jest dzień 9 listopada 2018 r. Lista
osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w
siedzibie Urzędu oraz umie§zczona na stronie intemetowej Urzędu do dnia
13 listopada 2018 r.

Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego
oferenta spełniaj ącego waruŃi pźetargu.

Prawo do udziału w przetargu mają osoby ftzyczne i prawne jeżeli vpłacą wysokości
wadium 4 200 zł w terminie do 9 listopada 2018 r.

5.

Wadium należy włacać przelewem na konto bankowe Gminy Lubrza prowadzone przez
Bank Spółdzielczy Prudniku oddzińLlbrza nr 02 8905 0000 2000 0010 1114 0003 do dnia
9listopada 2018 roku. Za tetmin wniesienia wadium uwaźa się dzień wpĘwu wadium na
wskazane wyżej konto.

6. W przlpadku osób prawrrych, osoby biorące udział w przetargu winny przedstawió
lvyciąg z właściwego dla siebie Ęestru lub inny dokument urzędowy z którego ,

wynika jego status prawny, sposób reprezentacj i, a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji. Przedstawiciele osób ftzycznych winni byó
łłyposżeni w pełnomocnictwa,

7. Nabycie nieruchomości ptzez c;ldzoziemców może nasĘpić na zasadach okeślonych
w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców ( Dz.U. z2016 r. poz,1061 zpóźn. zm, )

8. Uczestnicy przetargu winni przed przysą)ieniem do licytacji przedstawió komisji
przetargowej:

a) osoby fizyczne - dokumenty potwierdzające tożsamośó,
b) pełnomocnicy - pisemne pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu.

9. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetĄrg!, który został wyłoniony
jako nabywca zalicza się na poczel ceny nabycia nieruchomości a pozostaĘm
uczestnikom wadium zo§tanie zwrócone w terminie zgodńe z obowiąującymi
przepisami.

10. Gmina Lubrza sprzedaje nieruchomość zgodnie z mapą ewidencyj ną oraz z danymi
ewidencji gruntów i budynków plowadzonFni przez Starostę Powiatu Prudnickiego,
a wyłoniony w drodze przętargu nab}.wca nie będzie występował z żadnymi
roszczeniami wobec sprzedaj ącego z tltułu ewentualnej niezgodności w zakesie
rodzaju użytków orz ewentualnej różricy w powierzchni sprzedawanej
nieruchomości, jeżeli po sprzedńy geodeta wykże inną powierzchnię, niż jest to
ozrraczone w dokumentach wyżej wymienionych. Ponadto okazanie punktów
graniczrych przez geodetę może nasąpió na żryczenie i wyŁącznie na koszt nabywcy.

4.
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11. Uczestnicy pżetargu składają pisemne oświadczenie, iż zapomali się z przedmiotem
sprzedetZy, nie wnoszą do niego żalnych zastfleżęń i kupują nieruchomość w stanie
istniejącym oraz zapoznńi się z warunkami ptzefugl i prĄmują je bez zastrzeżeń.

Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez otwuciem
przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nóycia nieruchomości. Wadium wpłacone
przez uczestniką który wygra ptzetarg będzie za|iczone na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Przetxg będńe waimy, jeżsli chociaż jeden uczestnik ptzofugia
zaoferuje co najmniej jedno posĘpienie powyżej ceny wywoławczej. PosĘpienie nie
może w},nosić mniej niż l%o ceny wywoławczej z zaokłęIeńem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.

14. Osoba jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umouy
sprzedaży nieruclromości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić całą cenę nieruchomości osiągniętą
w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. nie pózniej jednak niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność nietuchomości na wskazane konto urzędu.

15. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy Wójt Gminy Lubrza może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Koszty notarialne oraz sądowe przeniesienia nieruchomości ponosi nabywca
wyłoniony w drodze przetargu.

I7. Orgańzator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przelargu
w przypadku wystąpienia uzasadnionej Wzyczylly.

l8. Szczegółowych informacii dotyczących ww. nieruchomości można uz_vskać

w Urzędzie. Gminy w- Lubrzy w Referacie lnwestycji Gospodarki Przestrzerurej

i Ochronny Srodowiska II piętro.

§2.

Zuządzenie podlega ogłoszeniu na okes co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem
przeIaIgl] na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie intemetowej gminy
,,r l li .!9[131o|tlp|, na tablicy ogłoszeń sołectw i w prasie lokalnej.

§3.

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

12.

13.

wÓlr e utny.
z--* c , ,)
Lłgr Mariusz Kozdczek
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