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0GŁOSZENIE

o przetargu ustnvm nieoEraniczonvm na sprzedaż nieruchomości stanowiacvch
wlasność Gminv Skórzec

działając  na  podstawie  art.38  ust.l  i  art.40  ust.l  pkt.l  ustawy  z  dnia  21  sierpnia
1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (  Dz.U.  z  2021  r.,  poz.   1899  z  późn.  zm.)
i Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września  2004r.  w  sprawie  sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie rieruchomości  (Dz.U.
z 2021, poz. 2213)

Wójt Gminy Skórzec
oglasza  1 pubHcznv Drzetarg ustnv nieograniczonv

na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Skórzec  położonych  w
miej scowościach :

1.  Dabrówka-Stanv

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka nr 29/1 o
powierzchni   0,09 ha,   dla nieruchomości prowadzona  jest przez Sąd   Rejonowy w
Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr Sl 1 S/00053645/9.

Cenawywolawczawynosi    -    25000,00   zł
Wadiumwynosi                       -     2500,00   zł

Wvsokość Dostai)ienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym
zi postąpienie rie może wynosić mniej niż 1  % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w
górę do pełnych dziesiątek złotych tj.250,00 zł.

Dla w/w działki od dnia 01.01.2004 r. Gmina Skórzec nie posiada miejscowego planu
zągospodarowania  przestrzennego,   działka  nie  jest   objęta   decyzją   o   warunkach
zabudowy    i    decyzją   o    ustaleniu    lokalizacji    inwestycji    celu   publicznego.    W
obowiązującym      studium      Uwarunkowań      i      Kierunków      Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Skórzec zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/165/13 Rady Gminy
w   Skórcu  z  dnia  26   rnarca  2013   r.   działka  znajduje  się  w  terenach  zabudowy
zflgrodowej i jednorodzinnej oznaczonych na rysunku studium symbolem Mi.

11.  GralalDabrowizna

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako   działka nr 951/1
o powierzchni   1,0013 ha,  dla nieruchomości prowadzona  jest przez Sąd  Rejonowy
w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SI I S/00055942/5.



Cenawywoławczawynosi    -    26300,00   zł
Wadiumwynosi                       -     2630,00   zł

Wvsokość DostaDienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym
zi postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w
górę do pełnych dziesiątek złotych tj.263,00 zl.

Dla w^v działki od dnia 01.01.2004 r. Gmina Skórzec nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania   przestrzennego,   działka  nie  jest   objęta   decyzją   o   warunkach
z4budowy    i    decyzją   o   ustaleniu   lokalizacji    inwestycji   celu   publicznego.    W
obowiązującym      studium      Uwarunkowań      i      Kierunków      Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Skórzec zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/165/13 Rady Gminy
w Skórcu z dnia 26 marca 2013 r. działka znajduje się w terenach rolnych i leśnych.

Termin i mieisce DrzetarEu:
Przetarg odbędzie się w dniu   7 paździemika 2022   r. o godz.  10.00 w siedzibie
Urzędu Gminy w Skórcu ul. Siedlecka 3, pok. Nr 1.
Pizetarg przeprowadza Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest   wniesienie wadium w wysokości podanej
wyżej konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym O/Skórzec nr
72 9194 0007 0055 0143 2000 0910 w teminie do dnia 3 października 2022 r. z
podaniem   numeru   działki   lub   pozycji   przetargowej   ogłoszenia,   za  termin
wpłacenia wadium przyjmuje  się dzień wpływu na wskazane konto.

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej
dowód  wpłaty  wadium  i  dokument     stwierdzający  tożsamość  oraz  dodatkowo  w
przypadku:

1)  Podmiotów  innych  niż  osoby  fizyczne  konieczne jest  przedłożenie  aktualnego
dokumentu z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (
wydruk   z   Centralnej   lnformacji   Krajowego   Rejestni   lub   inny   dokument
potwierdzający fomę prowadzenia działalności i sposób ręprezentacji uczestnika
przetargu).     Jeżeli     uczestnik     jest     reprezentowany     przez     pełnomocnika
konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

2)  Osoby   fizyczne  prowadzące   działalność   gospodarczą  przedkładają  wydruk  z
Centralnej Ewidencj i i lnfomacji o Działalności Gospodarczej ;

3)  Pełnomocników osób  fizycznych - konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa
w formie aktu notarialnego;

4)  Osoby  przystępujące  do  przetargu  składają  oświadczenie,  że  zapoznały  się  z
warunkami  przetargu  oraz  ze   stanem   faktycznym   i  prawnym   nieruchomości
stanowiącęj przedmiot przetargu.

Nabycie nieruchomości  przez cudzoziemców  w rozumieniu  ustawy  z  dnia 24  rnarca
1920  r.  o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.  U.  z 2017  r.  poz.  2278
zpóźn.zm.)    wymaga    uzyskania    zezwolenia    Ministra    Spraw     Wewnętrznych
i Administracji.   W   przypadku   nie   uzyskania   zezwolenia   przed   zawarciem   aktu
notarialnego, wadium przepada na rzecz Gminy.



Nieruchomość jest  sprzedawana  na  podstawie  danych  z  operatu  ewidencji  gruntów
i budynków.
Nabywca   wyłoniony   w   drodze   przetargu   nie   będzie   występował   z   żadnymi
roszczeniami  wobec   Sprzedąjącego  z  tytułu  ewentualnej   różnicy  w  powierzchni
sprzedawanej  nieruchomości.  Ustalenie  granic  może  nastąpić  wyłącznie  na  koszt
nabywcy.
Cena  sprzedaży  nieruchomości  ustalona  w  drodze  licytacji  płatna jest jednorazowo
przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż na 2 dni przed zawarciem umowy
sprzedaży  przedmiotowych  nieruchomości.  0  terminie  zawarcia  umowy  notarialnej
nnabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Zwrot wadium:  wadium wpłacone przez uczestników przetargu,  którzy nie wygrali
przetargu   zostanie   zwrócone   niezwłocznie   w   ciągu   3   dni   od   daty   odwołania,
zzamknięcia,    unieważnienia   lub   zakończenia   wynikiem   negatywnym   przetargu,
przelewem na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy.
Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał  zostanie  zaliczone  na
poczet ceny nabycia.
Wadium  przepada  na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał uchyli się
oJzawarciaumowynotarialnej.
Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnilk
zaoferował co najmniej jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej.
Wójt Gminy może bez podania przyczyn odwołać przetarg,  informując o tym fakcie
niezwłocznie przez podanie  ogłoszenia.

Koszty aktu notariaLnego ponosi nabywca.

Szczegółowe   infomacje   o  nieruchomości  będącej   przedmiotem  przetargu  można
uzyskać w Urzędzie  Gminy w  Skórcu pod nr tel.  25 3081142   w  godzinach pracyu4u.
Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do wiadomości publicznej na tablicy
ogłoszeń  Urzędu  Gminy  w  Skórcu,  oraz  na  stronie  intemetowej  Gminy  Skórzec
Eminaskorzec.ol   a także na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje
się nieruchomość.

Skórzec dnia 1 września 2022 r. dr Mirosł
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