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Regulamin przeprowadzenia czwańego przetargu uśtnego nieograniczonego

1.Postanowienia ogólne

Regulamin okeśla przeprowadzenie czwarte9o pczr;targu ustnego nieograniczonego
na sprzedż nieruchomości określonych w załączrriku nt l Zarządzenia nr
0050.416.2018 Wójta Gminy z dnia 79 września 2018 r.
Celem przetargu j est uzyskanie najlłyższej ceny,

§ 2.Podstawa prawna przetargu

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.IJ. z2018 r.
poz. l2I z póżt. nl. )

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnla 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzeńa przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.
z2014 r. poz. 1490 )

3. Uchwała Nr XXUI65/2013 Rady Gminy Llbłza z dńa ż2 marca 2013 r. w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania obciązania nieruchomości gruntowych oraz
ich wydzieźawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas
ńeomaczony. ( Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dńall czę§Nca
2013 t., poz.1376 )

4. Zarządzenie Nr 0050.253.2017 Wójta Gminy z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie
sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych
stanowiących własność Gminy Lubrza położonych we wsi Trzebina przeznaczonych
do sprzedży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 3.Przedmiot p fzetarga
l. Przedmiotem pIzetargl są nieruchomości określone w ogłoszeniu w czwartym

plzetargu stanowiące załącznik w 1. Zarządzenie nr 0050.416.2018 Wójta Gminy
Lubrza z dnia 1 9 września 201 8 r.

2. Ceny wywoławcze ww. nieruchomości podane zostaĘ publicznej wiadomości
w ogłoszeniu o przetargu.

§ 4.Warunki i zasady uczestnictwa w przetaĘu

1. W przetargu mogą brać udział osoby. które wniosą wadium w formie, terminie oraz
sposobie określonym w ogłoszeniu o przetargu,

2. Wadium wpłacone przez uczśs,ulka przetargu, który pretarg wygrał zalicza się na
poczęt ceny spłzedźy nieruchomości.

3. Wadium zwraca się niezwłocznie (ednak nie późntej ńZ przed upĘ.wem 3 dni ) po
zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem
negaty!\nym.

§ 5. Komisja Przetargowa
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja przetargowa,
2. Komisja przetargowa działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz

obowiązuj ących przepisów prawa,
4. W przetargu nie mogą uczestrriczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej

oraz osoby bliskie tym osobom, a taliże osoby, które pozostają z człoŃami komisji



pżetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, żę rrloże budzić to
uzasadnione wąĘliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

5. Członkowie komisji przetargowej mają obowiązek ńożyć ośńńczenie zgodnie z
}lzorem stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 6. Przetarg
l, Przetarg odbywa się w obecności uczestników przetźrrgu, w terminie i miejscu

podanym w ogłoszeniu przetargu.
2. Przetarg otvriera i prowadzi przewodniczący komisji.
3. Przewodniczący komisji informują uczestńków przetargu, że po trzecim wywołaniu

lajwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestńcy przetargu, z t!fi., że posĘpienie nie

może wynieść mniej niZ 17o ceny wl.woławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.

5. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo
trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaz jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno posĘlienie powyżej ceny wywoławczej.

7. Po ustaniu zglaszańa postąpień, przewodniczący komisj i wywołuje trzykrotnie
ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg a następnie ogłasza imię i nazwisko albo
nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywn}ryn, jeże|i Zńen z
uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą, a tŃlże jeże|i
komisja przetargowa stwierdziłą że źadna oferta ńe spełnia waruŃów przetargu

§ 7. Protokól z przetargu
1. Przewodniczący komisji pTzetargowej sporządza protokół z przeprowńzonego

pfzętargu.
2. Protokół powinien zawierŃ w szczególności informacje o: terminie i miejscu oraz

rodzaju przetargu; omaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
według katastru Ńeruchomości i księgi wieczystej; obciążeniach nieruchomości;
zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość; wyjaśńeniach i
oświadczeniach zlożonych przez oferentó,,ł; osobach dopuszczonych i
niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu, wraz z lzasadnieniem; cenie
wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu albo
informację o złoźonych ofertach wraz z uzasadnięniem wyboru najkorzystniejszej z
nich albo o nie

3. wybraniu żadnĄ z ofeń; uzasadnieniu rozstrzygnięó podjętych przez komisję
przetargową imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie
osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości; imionach i nazwiskach
przewodniczącego i członków komisji przetargowej; dacie sporządzenia protokołu.

4. Protokół przeprowadzonego przetargu sporądza się w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, z których dwa ptzeznaczone są dla właściwego organu, a jeden dla
osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

5. Protokół przeprowadzonego pTzetargu podpisują przewodniczący i członkowie
komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca
nieruchomości.

6. Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę załł,arcia aktu notarialnego.
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§ 8. Zawarcie umowy
1. Organizator przetargu jest obowiązany zańadomić osobę ustaloną jako nabywca

nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeduży, najpóźniej w ciągu 21
dni od dnia rozstrzygnięcia pżetargu. Wynlacmny termin nie może byó klótszy ńż7
dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

2. Ieżeli osoba ustalona jako nabyrłca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podarrych w
zawiadomieniu, o którym mowa w,ust. 1, ofganizator przetargu może odsąpić od
zawarcia rrmowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu
zańeszcza się infiormację o tym uprawnieniu.

3. KoszĘ i opłaĘ zńązane z zavlarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi
w całości osoba ustalona jako nab}rłca nieruchomości.

§ 9, Postanowienie końcowe
l. ZńączńW do regulaminu stanowią: oświadczenie przeprowadzającego człoŃa

komisji przetargowej, oświadczenie uczestnika prżetargl,lista uczestników przetargu,
którzy wpłacili wadium.

2. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu
ustnego, zaskażyć czynności zńązarc z przeprowadzeniem przetargu do Wójta
Gminy Lubrza.

3. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 2, właściwy organ wstrzymuje
czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

4. Po rozpatrzeniu skargi Wójt Gminy Lubrza zawińania skażącego, a właściwy organ
wywiesza niezwłoczrie, na okres 7 dni, w swojej siedzibie informację o sposobie
rozstrzygnięcia skargi.

__WÓlr GMlNy ,(..ę. ' ./
'mgr Mariusz Kozacńk



Załącznik nr 1

Lubrza, dnia

OŚWIADCZENIE

Przewodniczącego /członka Komisji Przetargowei powołanei do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż

nieruchomości stanowiącei własność 6miny Lubrza, położonej w miejscowości

..oznaczonej W ewidencji gruntów i budynków jako działka

Arkusz mapy

Powierzchnia..,......,,.............. ha

Księga wieczysta OPlP

]a .,..,,.,.,.,,..,,.,..,.,,.. ...,.....,,.,....oświadczam, że

1, nie biorę udziału w przetargu ,

2. W przetargu nie biorą udział osoby mi bliskie,
3. nie pozostarę z uczestnikiem W takim stosunku prawn}rm lub faktyczn}rm , że może

budzić to uzasadnione wąĘliwości co do mojei bezstronności

I podpis )



Załączniknr 2

Lubrza, dnia

lmię, nazwiską adres lub pieczęć oferenta

ośWnDczENIE oFER_ENTA

1. oŚwiadczam ,Że zapoznałemfam się z warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie
pvetargu i akcepfuję ie bez zasłzeżeń,

2, oświadczam,że zapoznałem f am się stanem technicznym i prawnym nieruchomości
będącej przedmiotem przetargu i akceptuję je bez zastrzeżeń,

3, Oświadczam, że zapoznałem f am się z informacja o ww. nieruchomości podanymi na
stronie internetowej Gminy Lubrza i akcepfuie bez zastrzeżeń.

( mieiscowość i daĘ) I podpis osoby fizycznei lub podpis/y osoby/osób
uprawnionych do reprezentacji)

Poniższy numer rachunku bankowego wskazuię jako właściwy do zwrotu wadium w przypadku
gdy zaistnieją przesłanki do iego zwrotu w myśl postanowień Regulaminu przetargu na
sprzedaż nieruchomości stanowiącei własność Gminny Lubrza.

Prowadzonego przez Bank...

Jestem świadomy / a,żew przpadku uchylenia się od zawarcia umowy, wpłacone przeze mnie
wadium w wysokości ustalone.j W przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Lubrza nie ulega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

I miejscowość i data] [ podpis o§obyfizycżnei lub podpis/y osoby/osób
uplawnionych do reprezentacji)
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Załączniknr 3
Lubrza, dnia.,.

PrzetaĘ przeprowrdzony W dniu....................
na sprzedaż nieruchomości

nr .,.,...,.,.....,..położone' w mieiscowości ....,.,,........,

Lista uczestrrików przetargu, którzy wpłacili wadium

Podpis osoby obsługującej przetarg

l.p.
imię i nazwisko

lub
nazwa firmy e

nr dowodu
tożsamości

kwota
!i/adium uwagr

1

2

3

4

i
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