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I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady przepro\^/adzenia przętarg.} ustnego nieograniczonego
na sprzedaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Władysławowie
gmina Łąck.

2. Celem przetargu jest uzyskanie najv,ryższej ceny.

II. Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu.

1. Ustawa z dnia 21, sierpnia 1997 r. o gospodarce nięruchomościami
(tj.Dz.U. z 2018 r. poz. I2I; zm.: Dz.IJ. z2018 r. poz. 50,poz. 650,poz.1000, poz.
t089 i poz. 1496).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dńa 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowń na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U . z 2014 r. poz. 1490).

3. Uchwała Nr XXIYl2702a14 Rady Gminy Łąck z dnia 25 czerwca 2014r.
w sprawie: zasad sprzedaĘ nieruchomości niezabudowanej, oznaczonel w ewidencji
gruntów jako działka nr ew. 8416 o pow.0,0700 ńa połozonej w obrębie
ewidencyj nym Władysławów.

4. Zarządzenie nr 10612018 Wójta Gminy Łąck z dnia 3 września 2018r. w sprawie:
ustalenia składu Komisji dla Gminy Łąck, wykonującej czynności zw:rązalę z
przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Łąck.

III. Przedmiot przetargu.

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomośó gruntowa niezabudowana, położona
we Władysławowie, stanowiąca własność Gminy Łąck, uregulowana w księdze
wieczystej Nr PLlG/00022959l3, oznaczona 1ako dzińka ewidencyjna nr 8416
o powierzchni 0,0700 ha w obrębie Nr 0018 Władysławów.

2. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu: Dzińka o ksżałcie zbliżonym
do prostokątnego i powierzchni 700m2. Nieruchomość niezabudowarra, porośnięta
roŚlinnością trawiastą, częściowo ptzylega do nieruchomości ogrodzonych. Dzińka
posiada dostęp do gruntowej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie dzińki rlt
ew. 84/9. Na terenie przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane jest kablowe
przyłącze elektryczne (Z-2-03- S4-1281), ponadto dzińka posiada dostęp
do wodociągu gminnego.

Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość, obecnie brak jest obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzenrtego gminy Łąck przedmiotowa
dzińka zlokalizowana jest na terenie przeznaczon1łlr- do zabudowy
i zagospodarowania otaz tereny zabudowane wg dominującej lub wyłącznej fuŃcji
związanej zprowadzonym gospodarstwem rolnym. Dla przedmiotowej dzińki zostńa
wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszanego
j ednorodzinnego j ako lokalu socj alnego.

4. Cena wywoławcza podana została do publicznej wiadomości w ogłoszeniu
o przetargu i w wyciąguz ogłoszenia o przetargl.
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IV. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

1. uczestnikiemptzetatgu moze być osoba ftzyczna lub osoba prawna.

2. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w nvięku
małzeńskim winna ona ńożyć oświadczenie co do obowiązującego w małźeństwie
ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty),
do którego ma nastąpić nabycie gruntu.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt IY.2:
a) jeźeli nabycie gruntu ma nastąpić do majątku wspólnego, waruŃiem dopuszczenia

do przetargu będzie:
o stawiennictwo obojga małzonków naptzetargu albo
o przedłożenie zgody drugiego małżoŃa, o której mowa w art. 37 § 1 pkt 1 ustawy

z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (:t.J.Dz. U. z 2017 t. poz.
682) na dokonanie czynności prawnych mviązanych z udzińęm w przetargu;
zgoda powinna być vłyrużona co najmniej w formie pisemnej z podpisem
poŚwiadczonym notarialnie lub przez pracownikalJrzędu Gminy w Łącku, który
ma upowaznienie do wykonania takiego poświadczenia i określać rodzaj,
przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy;

b) jezeli nabycie gruntu ma nastąpić do maiątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do
pr zetar gu będzi e pr ze dŁo żenie :
o łvypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową mńzeńską

ustanawiaj ą cą r ozdzielność maj ątkową, albo
o odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo
o pisemnego oświadczeńa obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do

majątku osobistego jednego z ńch, z podpisami poświadczonymi notarialnie lub
przez pracownika Urzędu Gminy w Łącku, który ma upowaznienie do wykonania
takiego poświadczenia.

4. Jezeli uczestnikiem przetargu jest konsorcjum, holding lub grupa podmiotów
gospodarczych nie będących,osobą prawną w rozumieniu przepisów prawa polskiego,
to wówczas za uczestnika ptzetargl będzie się uwazać osobę wskazaną przęz
pozostałych członków konsorcjum, holdingu lub grupy podmiotów gospodarczych
stosownymi pełnomocnictwami i wnoszącą w imieniu wszystkich wadium.

5. Cudzozjemcy mogą nabyć przedmiotową nieruchomość w wyniku niniejszego
przetargu, po spełnieniu waruŃów określonych w ustawie z dnia ż4 marca t920 r.
o nabywaniu nieruchomości pTzez cudzoziemców (tj. Dz.IJ. z2016 r. poz.106I' zm.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 2175). W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga
zezwolenta Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywcabędzie zobowiązany do ńożenia
oświadczenia w tym zakresie w umowie sprzeduZy.

6. Zainteresowani cudzoziemcy mogą uzyskać w IJtzędzie Gminy w Łącku w Referacie
Inwestycji i Rozwoju poświadczoną kopię ogłoszenia Wójta Gminy Łąck o sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z dopuszczeniern
do niego cudzoziemców, w celu zaŁączónia tego dokumentu do wniosku o wydanie
promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Cudzoziemiec jest zobowiązany do przedłożętia dokumentów rejestrowych z kraju
jego pochodzenia, wraz z uwierzytelnionym tłumaczeni em na język polski.

8. W przetargu mogą btac udziŃ osoby, które:
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a) wniosą wadium w wysokości, formie, terminie i miejscu określonych
w ogłoszeniu o przetargu,

b) zapoznąą się z treścią,,REGULAMINU PRZETARGU" i waruŃami przetargl,
który jest do wglądu wUrzędzie Gminy wŁącku, ul. Gostynińska2,pokój nr i4

c) ńożą zgłoszenię ldziału w przetargu wraz z załącntlkami listownie lub osobiście
w Utzędzie Gminy w Łącku, w terminie podarrym w ogłoszeniu o przetargu.

9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczęstnika przetargll, który przetarg wygrał,
zaltcza się na poczet ceny sprzedńy nieruchomości, będącej przedmiotemprzetatgu.

10. Wadium zvwaca się niezwłocznie fiednak nie pómiej niz przed upływem 3 dni)
po zamknięciu, odwołaniu, uniewamieniu lub zakonczeniu przetatgu wynikiem
negatyr,vnym.

V. Komisja Przetargowa.

1. Czynności n1,1iązane zprzeprowadzeniem ptzetargu wykonuje Komisja Przetargowa
wyznaczona przez WÓjta Gminy Łąck lub jego zastępców, zgodnle z zarządzeniem
nr 10612018 Wójta Gminy Łąck z dnia 3 września 2018 r.,"zwana dalej Komisją.

2. Komisja dzińa na podstawie niniejszego Regulamisu Przetargu oraz obowiązujących
przepisów prawa.

3. Zasady postępowania członków Komisji:
a) Komisja ma obowipek traktować wszelkie materińy i informacj e otrzymane

w mvtązkuz postępowaniem jako poufne,
b) Komisj a ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając

nawzględzie dobro Gminy Łąck,
c) w postępowaniuprzetatsowym cńonkami Komisji nie mogą być osoby, które:

- pozostają w mviązku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocmej do drugiego stopnia albo są rwięani z Ę,ttlu przysposobienia, opieki
lub kurateli z uczestnikiem przetargu,jego zastępcą prawnym lub członkami
władz osób prawnych, uczestniczących w przetargu,
- przed upływem trzęch lat od daty wszczęcia postępowania przetargowego
były w stosunku pracy lub zleceniazuczestnikiem przetargu albo członkami
władz osób prawnych uczestniczących w przetargu,
- pozostają z uczęstnikiem ptzetargu w takim stosunku prawnym lub
fakśycznym, że może to budzic uzasadnione wątpliwości, co do ich
bezstronności,

d) członkowie Komisji podpisują stosowne oświadczenie (treść określona
w załączniku do Regulaminu Przetargu).

4. W przypadku stwierdzenia, że cńonek Komisji jest powiązany z którymkolwiek
z uczestników przetargu, jest on obowi7any bezzuńocznie złożyć rezygnację
z udzińu w postępowaniu przetargowym.

5. Komisja przed otwarciem przetargl stwierdza wniesienie wadium ptzez uczestników
przetarga.

VI. Przetarg. 
,

1. Przetarg odbywa się w obecności uczestników przetargu, w terminie i miejscu
podanych w ogłoszeniu o przetargu.

2. Wchodząc do sali przetargowej, kńdy z uczestników przetargu zobowiązmy jest
przedłożyc Komisji dokument stwierdzający tożsamość. Jezeli uczestnika ptzetargu
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zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie
poświadczonymi podpisami.

3. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, ktorzy złożylt dokumenty
wymaganę przez organizatora przetargu. Uczestnik ptzetargl, który spózni się na
otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

4. Przetatg otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji, przekazując uczestnikom
informacje o nieruchomości, o których mowa w art. 35 ust,2 pkt 1-4 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, cenie wywoławczej, obciĘeniach nieruchomości,
zobowtązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość, skutkach uchylenia się od
zawarcia umowy oraz podĄąc do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub
fi.-y osób, które zŁożyĘ ,,zgłoszeńe udziału w przetargu", wniosły wadium i zostały
dopuszczone do przetargu.

5. Przęwodniczący Komisji informuje uczestników ptzetargu, że po trzęcim wywołaniu
najv,lyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

6, O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargLł, % tym, że postąpienie nie
może wynosiĆ mniej ntż l%o ceny w}nvvołaulczej, z zaokągleniem w górę do pełnych
dziesiątek ńotych.

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

8. Przetarg jest wazny bez względu na liczbę uczestników, jezeli chocińjeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyzej ceny wywoławczej"

9. Po ustaniu zgłaszaria postąpień, Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie
ostatnią, najvłyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko
albo nazwę lub firmę osoby, ktora przetarg wygrała.

10. Przetarg uwńa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden
z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę w}.vvoławczą oruz
w sytuacji, gdy przetarg został ogłoszony prawidłowo i nikt do niego nie przystąpił.

WI. Protokół z przetargu.

1. Protokół zprzeptowadzonego przetatguza:wiqaw szczególności informacje:
a) termin, miejsce irodzaj przetatgl,
b) oznaczenię nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według ewidencji

gruntów i księgi wieczystej,
c) obciążenianieruchomości,
d) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość,
e) wyj aśnienia i oświadc zęnia ńożonę przez uczestników przetargu,
0 osoby dopuszczone i niedopuszczonę do przetargu v{raz z uzasadnieniem,
g) cenę wyvoławcząinajwyższą cenę osiągniętą w przetargu,
h) rozstrzygńęcia podjętę przez Komisję wraz z uzasadnieniem,
D imię, nazwisko (albo nazwę lub firmę) oraz adres osoby ustalonej jako

nabywca nieruchomości,
j) imiona i nazwiska przewodniczącęgo i członków Koinisji,
k) data i miejsce sporządzeniaprotokołu.

2. Protokół sporządza się w ttzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
przeznaczone są dla organizatoraprzetargu. a jeden dla nabywcy,nieruchomości.
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3. Protokół z przeptowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący i członkowie
Komisji olaz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

4. Protokół z przeptowadzonego przetargu stanowi podstawę do za-warcia umowy
sprzedazy nieruchomości, położonej we Władysławowie, gmin a Łąck .

YIII.Zawarcie umowy.
1. W terminie 2l dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako nabywca

nieruchomości zostanie zawtadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy
notarialnej sprzedńy. Wyznaczony termin nie moze być krótszy niZ 7 dni od daty
doręczenia zawiadomienia.

2. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiEzana jest przed wznaczorym
terminem podpisania umowy notarialnej zapłació kwotę równą I00% ceny
nieruchomości osiągniętej w przetargu (pomniejszonej o wniesione wadium).

3. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek
wadium. Wpłata powinna nastąpić nie pómiej niżna 3 dni przed podpisaniem umowy
sptzedazy. Za datę wpłaty uwńa się wpływ wynaganej nalemości na rachunek
Gminy Łąck

4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bęz
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu, o któr5m mowa w pkt. Vm.l. Regulaminu, Wójt Gminy Łąck
możę odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

5. Kosźy sporządzenia umowy ponosi nabywca (opłaty notarialne, skarbowe, sądowe
otaz3 egz. wypisów dla sprzedającego).

6. Pruekazanie nieruchomości nabywcy następuje w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Stroną przekanjącą w imieniu Gminy Łąckbędzie Wójt Gminy Łąck.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Wójt Gminy Łąck może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z wuimych powodów, informując o tym ńemvŁocznie w formie właściwej dla
ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania ptzetatgu.

2. Wymieniony w treści punktu V.3.d) zńącznik stanowi integralną część niniejszego
Regulaminu.

3. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czyrrności rwiązane z pfzeplowadzęnięm
przetargu do Wójta Gminy Łąck.

4. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
5. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w punkcie X.3.

Wójt Gminy Łąck wstrzymuje, do czasu jej rozpattzenia, dalsze czynności z.u/l,ryane
ze zby ctem nieruchomości.

6. Wójt Gminy moze uznać skargę za zasadną i nakazac powtórzenie czynności
przetargowych lub uniewamić przetarg albo uznać skargę
zaniezasadną.
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