Nowa Słupia, dn. 20.09.202 1 r.

znak: RG.6840.4.2019
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA S ŁUPIA
o I rokowaniach ograniczonych na sprzeda ż
nieruchomo ści gruntowej niezabudowanej

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa S łupia działaj ąc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomo ści (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) og łasza I rokowania ograniczone na sprzeda ż niżej opisanej nieruchomo ści
stanowi ącej własno ść Gminy Nowa Słupia.
Oznaczenie
dzia łki

Położenie
dzia łki

535/17 oznaczenie Gmina:
Nowa Słupia
w egib, dzia ł ka
powsta ła w

Obręb ewid.:

wyniku podzia łu
dzia łki 535114 oznaczenie w kw

Rudki
ul. Górnicza

Pow.
działki

Nr KW

401

KI1O/00031031/2

[m2 1

Opis i sposób zagospodarowania
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Teren nieruchomo ści nie jest
Działka nr ewid. 535/17 zlokalizowana jest w
obj ęty aktualnie obowi ązuj ącym
przy ul. Górniczej w Rudkach. Na działce
planem zagospodarowania
urządzona jest utwardzona droga wewn ętrzna,
przestrzennego. Dla
pozostały grunt poro śni ęty trawami i drzewami.
przedmiotowej dzia łki została
Kształt działki regularny, zbli żony do prostokąta.
Teren p łaski, nieogrodzony. Na działce znajduje
wydane decyzja o warunkach
si ę słup energetyczny oraz przy łącze
zabudowy na budow ę drogi
wodociągowe. Sąsiedztwo nieruchomo ści
wewnętrznej. W rejestrze gruntów
stanowią tereny zabudowy wielofunkcyjnej i
działka wpisana jest, jako inne
tereny zabudowane - Bi.
grunty niezabudowane. Grunt posiada
bezpo średni dostęp do drogi gminnej.
Nieruchomo ść znajduje si ę w zasi ęgu sieci
elektrycznej, wodoci ągowej, kanalizacyjnej i
gazowej.

Cena wywo ławcza
netto

Zaliczka

7 000,00 zł (słownie:
siedem tysi ęcy złotych)

700,00 zł
(słownie: siedemset
złotych)

ROKOWANIA ODBĘDĄ SIĘ
W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU ( ŚRODA)
w Urz ę dzie Miasta i Gminy w Nowej S łupi na sali konferencyjnej o 2odzinie 10:00
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Informacje o rokowaniach
Informacje o poprzednich przetargach
Poprzednie przetargi odbyly się w dniu 22.03.2021 r. o godz. 10:00 (pierwszy) i 19.05.2021 o godz. 10:00 (drugi), 04.08.2021 r. o godz. 10:00 (trzeci).
Podatek VAT
Zgodnie zobowi ązuj ącym przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ług( t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) do ceny nieruchomo ści należy doliczyć
podatek VAT w wysoko ści 23%.
Obciążenia
Nieruchomo ść jest wolna od zad łużeń i obciążeń, ani nie ma ogranicze ń w rozporządzaniu. Nie istniej ą ż adne wykonywane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich,
a ponadto nie toczy si ę żadne postępowanie administracyjne lub s ądowe, których by ła by przedmiotem.
Koszty i opiaty
Koszty zwi ązane z zawarciem umowy notarialnej przenosz ącej własność takie jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, op łaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego
obciążaj ą nabywcę .
Uzasadnienie rokowa ń o2raniczonych
Działka 535/17 stanowi grunty budowalny przeznaczony pod drog ę wewnętrzną, która może poprawi ć warunki zagospodarowaniajedynie nieruchomo ści przyległych, w zwi ązku
z tym zachodzi podstawa do sprzeda ży działki na rzecz właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomo ści sąsiedniej. Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy o gospodarce
nieruchomo ściami, przetarg ograniczony organizuje si ę, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczon ą liczbę osób. W zwi ązku z tym rokowania
przeprowadza si ę również w trybie ograniczonym.
Uwagi
Sprzedaż nieruchomo ści obywa si ę według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Nowa S łupia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pó źniejsze
zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynik łe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych. Z uwagi na podzia ł nieruchomo ści oraz nieujawienie podzia łu w ksi ędze
wieczystej zachodzi konieczno ść sprostowania oznaczenia nieruchomo ści przy zawieraniu aktu notarialnego.
Warunkiem zakwalifikowania si ę do rokowa ń jest złożenia następuj ących dokumentów:
1) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach ograniczonych wraz z o świadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Miasta
i Gminy Nowa S łupia w związku z rokowaniami na sprzeda ż nieruchomo ści - zgłoszenie powinno zawiera ć proponowana cenę i sposób jej zap łaty (wzór nr 1);
2) Oświadczenie, że oferent zapozna ł si ę ze stanem faktycznym i formalno—prawnym przedmiotu rokowa ń oraz warunkami rokowań i nie wnosi z tego tytu łu żadnych
zastrze żeń (wzór nr 2);
3) Oświadczenie o posiadanym tytule w łasności lub prawie u żytkowania wieczystego do nieruchomo ści, która przylega do dzia łki będącej przedmiotem sprzeda ży
(wzór nr 3);
4) Podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (wzór nr 4);
5) Kopię dowodu wpłaty zaliczki
6) Innych n/w dokumentów, je ś li zachodzi taka okoliczno ść (np. wypisy KRS, pe łnomocnictwa, dokument potwierdzaj ący rozdzielno ść maj ątkową).
Wzór zgłoszenia oraz oświadcze ń podane s ą na stronie internetowej http://www.nowaslupia.bip.jur.pli zakładka PRZETARGI I INNE ZAM.

1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz dokumenty potwierdzaj ące spełnienie powyższych warunków podanych w ogłoszeniu należy składać w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Nowej S łupi przy ul. Rynek 15, 26-006 Nowa S łupia do 21.10.2021 r. (czwartek) do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie na której nale ży napisać „Zgłoszenie uczestnictwa w I rokowaniach ograniczonych na sprzeda ż nieruchomości - Rudki dz. 535/17".
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2. Uczestnik rokowa ń winien okazać komisji do przeprowadzenia rokowa ń, po otwarciu rokowań, na wezwanie przewodniczącego dokument tożsamo ści tj. dowód osobisty
łub paszport.
3. Warunkiem przyst ą pienia do rokowa ń jest wp łacenie okreś lonej w ogłoszeniu zaliczki w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy w Nowej S łupi nr konta 35
8507 0004 2007 7006 0381 0025 w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.202 1 r. (czwartek) - wiącznie. Na dowodzie wp łaty nale ży zaznaczy ć -„ I rokowania zaliczka na sprzeda ż dz. 535/17 obr. Rudki - imi ę i nazwisko oferenta" Zaliczka uczestnika, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny sprzeda ży.
Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezw łocznie, jednak nie pó źniej niż w ci ągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwo łania, zamkni ęcia, unieważnienia
rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym. Zaliczka przepada na rzecz Gminy Nowa S łupia, w razie uchylenia si ę uczestnika rokowa ń, który je wygrał od
zawarcia umowy sprzeda ży w terminie podanym w zawiadomieniu.
4. Osoby prawne podlegaj ące wpisom do rejestrów, winny przed łożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru S ądowego wydany w ci ągu ostatnich trzech miesi ęcy.
W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pe łnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przed łożyć pełnomocnictwo upowa żniaj ące do działania na
każdym etapie postępowania z notarialnie po świadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pe łnomocnictwo w formie aktu
notarialnego.
5. W przypadku ma łżonków do przeprowadzenia rokowa ń konieczna jest obecno ść obojga małżonków lub jednego z nich z pe łnomocnictwem drugiego ma łżonka
zawieraj ącym zgod ę na odpłatne nabycie nieruchomo ści. Pełnomocnictwo do przeprowadzenia rokowa ń i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno by ć sporządzone
w formie aktu notarialnego, natomiast do przeprowadzenia rokowa ń dopuszczalnejest pe łnomocnictwo wspó łmałżonka w formie pisemnej z po świadczonym notarialnie
podpisem. Małżonek pozostaj ący w rozdzielno ści maj ątkowej powinien przed łożyć dokument potwierdzaj ący zniesienie wspó łwłasności ustawowej małżeńskiej
- art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opieku ńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359).
6. Rokowania mo żna przeprowadzi ć, chociażby wpłynęło tylko jedno zg łoszenie spe łniaj ącej warunki okre ślone w ogłoszeniu o rokowaniach.
7. Uczestnik rokowa ń może zaskarżyć czynno ści zwi ązane z ich przeprowadzeniem do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyniku rokowa ń .
8. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa S łupia zawiadomi pisemnie nabywc ę najpóźniej wciągu 21 dni od dnia rozstrzygni ęcia rokowań o terminie i miejscu podpisania aktu
notarialnego.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa S łupia zastrzega sobie mo żliwość odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny oraz odst ąpienia od zawarcia umowy w razie
stwierdzenia, że rokowania zosta ły przeprowadzone z naruszeniem prawa.
10. Cena nieruchomo ści sprzedawanej w drodze rokowa ń podlega zapłacie nie pó źniej ni ż do dnia zawarcia umowy przenosz ącej własność . Nie przewiduje si ę rozłożenia
na raty ceny nieruchomo ści.

Ogłoszenie o rokowaniach podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy og łoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej S łupi oraz na stronie internetowej
i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urz ędu Miasta i Gminy w Nowej S łupi, a także poprzez wywieszenie na tablicach og łoszeń
w Sołectwie Rudki.
Dodatkowych informacji dotycz ących nieruchomo ści oraz warunków jej sprzeda ży można uzyska ć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej S łupi,
26-006 Nowa Słupia ul. Rynek 15, od pn. do pt. w godzinach 7:30- 15:30 pod nr tel. 041317- 87-41.
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