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Regulamin Przetargu

I. Postanowienia ogólne.

Regulamin określa zasady przeprowadzetia przętargu ustnego nieograniczonego

na sprzedń nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Władysławowie
gmina Łąck.

Celem przetargu jest uzyskanie nĄwyższej ceny.

II. Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu.

1, Ustawa z dnia 2I sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. |J. z 2016 r. poz. 2147; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oruz z 2017 r. poz.

624, poz. 820, poz. 1 509 i poz. 1529).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu

i trybu przeprowadzania ptzetargów oraz rokowń na zbycie nieruchomoŚci
(t.l.Dz.U. z20l4 r. poz. 1490).

Uchwała Nr XXIY1270120I4 Rady Gminy Łąck z dnia 25 czerwca ż0l4r.
w sprawie: zasad sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako dziŃka rrr ew. 8416 o pow.0,0700 ha położonej w obrębie

ewidencyj nym Władysławów.

Zarządzenie tt 8Il20I7 Wójta Gminy Łąck z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie:

ustalenia składu Komisji dla Gminy Łąck, wykonującej czynności z:wiązane z
przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedń nieruchomoŚci

stanowiących własność gminy Łąck,

III. Przedmiot przetargu.

Przedmiotem ptzetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona
we Władysławowie, stanowiąca własnośó Gminy Łąck, uregulowana w księdze
wieczystej Nr PLlG/00022959l3, oznaczona jako dzińka ewidencyjna nt 8416

o powierzchni 0,0700 ha w obrębie Nr 0018 Władysławów.

Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu przetatgu; DziaŁka o ksżałcie zbliżonym
do prostokątnego i powierzchni 700m2. Nieruchomośó niezabudowana, porośnięta
roślinnością trawiastą, częściowo przy|ega do nieruchomości ogrodzonych. Działka
posiada dostęp do gruntowej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie działki nr
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 nieruchomośó, obecnie brak jest obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck przedmiotowa
dzińka z\oka|izowana jest na terenie przęznaczonym do zabudowy
i zagospodarowania oraz tereny zabudowane wg dominującej lub wyłącznej funkcji
związanej zprowadzonym gospodarstwem rolnym. Dla przedmiotowej dzińkl zostńa
wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszanego
j ednorodzinnego j ako lokalu socj alnego.

Cena wywoławcza podana została do publicznej wiadomości w ogłoszeniu
o przetargu i w wyciągu z ogłoszeniao przetargu.
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IV. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu,

1 . Uczestniki em ptzetargu może być osoba fizycznalub osoba prawna,

2. w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związkll

małżeńskim wińa-ona złożyó oświadczenń .ó ao obowiąującego w małżęństwie

ustroju majątkowe go oraz Óświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty),

do którego ma nastąpió nabycie gruntu,

3. W przypadku, o którym mowa w pkt IY,2,.:

a) jeżeli nabycie gruntu ma nastąpić do maiątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia

do przetargu będzie:
ostawiennictwoobojgamałzoŃównaprzetargualbo
o ptzedŁozenie zgody drugiego małzo2k}, o której mowa w a.rta_37 § 1 nkt 1 ustawy

z dnia25 luteg:o I'964 ;. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t],Dz, U, z 2017 t, poz,

682) na dokJnanie czynności prawnych związarlych z uqziałem w przetargu;

zgodapowinnabyÓwyrńo,'u.onajmniejwformiepisemnejzpodpisem
poświajczonym nótarialnie lub przez pracownika Urzędu Gminy w Łącku, który

maupowa"nieniedowykonaniatakiegopoświadczeniaiokreślaÓrodzaj,
przedmiotiistotnęwarunkiczynnościprawnej,którejdoĘczy;:

b) jeżeli nabycie gruntu ma nastąpió do mająik, osobistego, warunkiem dopuszczenia do

przetargubędzieprzedłożenie:
o wypisu 

" 
aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małzeńską

ustanawiaj ąc ą rozdzielnośŹ maj ątkową, albo

o odpisu orzeęzęniasądowego ustanawiają cego rozdzielnośó majątkową, albo

o pisemnego oświad ózęnia obojga *uizonkó* o nabywaniu nieruchomości do

majątku osobistego jednego ,"łi"h, z podpisami poświadczonlmj notarialnie lub

przezpracownikiuizędu cminy w Łącku który ma upowaznienie do wykonania

takiego poświadczenia,

4. Jężęli uczestnikiem przetargu jest konsorcjum, holding lub grupa podmiotów

gospodarczych nie bęĄcych ósobą prawną w.rozumieniu przepisów prawa polskiego,

to wówcz i, ,u .r.""rŃku prrł*gu będzie się uwazać :,9b9 wskazaną przęz

pozostałych człoŃów konsorcjum, 
-holdingu. lub grupy podmiotów gospodarczych

stosownymi pełnomocnictwamii WnoSZącą w imieniu wszystkich wadium,

5. Cldzoziemcy mogą nabyć przedmiotową nieruchomośó w wyniku niniejszego

przętargL,po spełnieniu warńrków określonych w ustawię z dnia 24 marca I9ż0 r,

o nabywaniu nieruchomości przez cvdzoziemców (tj. Dz.lJ. z2016 r, poz, 106I; zm,:

Dz. U. z 2,016 r. poz. 2175). W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga

zęzwoieniaMinistra Spraw Weńętrznych,,nibywcabędzie zobowiązarty do złożęńa

oświadczenia w tym zakresie w umowie sprzedaży,

6. Zainteresow ani cldzoziemcy mogą uzyskaó w lJrzędzie GmTy.w Ł,acku w Referacię

Inwestycji i Rozwoju poświadczńą kópię ogłoszenia Wójta Gminy Łąck o sprzedńy

nieruchomości w drodze przetatgl ustnego nieograniczonego z dopuszczeniem

do niego cudzozięmców, w ce\v ńączenia tego dokumentu do wniosku o wydanie

promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Rzecąpospolitej polskiej,

7.Cudzoziemiecjestzobowiązanydoprzedłożeniadokumentówrejestrowychzkraju
jego po"Ń ,"iiu, wraz zuwierzytelnionym tłumaczeni em na język polski,

8. W przetargu mogą braóudziaŁosoby, którę:
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a) wniosą wadium w wysokości, formie, terminie i miejscu określonych
W ogłoszeniu o przetargu,

b) zapoznĄą się z treścią,,REGULAMINU PMETARGU" i warunkami przetar gu,

który jest do wglądu wTJrzędzie Gminy w Łącku, ul. Gostynińska 2, pokój nr 10

c) złożą zgłoszenie udzińtl w przetargu wraz z zńącznikami bezpośrednio
w |Jrzędzte Gminy w Łącku, w terminie podanym w ogłoszeniu

o przetargu.

9, Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetatgu, który przetargwygrał,
zaliczasię na poczet ceny sprzedazy nieruchomości, będącej przedmiotemprzetatgl.

10. Wadium zwraca się niezwłocznie (ednak nie później niż przed upĘwem 3 dni)

po zamknięciu, odwołaniu, uniewaznieniu lub zakonczeniu przetargu wynikiem
negatywnym.

V. Komisja Przetargowa.

1. Czynności związane zptzeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa

wznacz:ofia przez Wójta Gminy Łąck lub jego zastępców, zgodnie z zarządzeńem
nr 8Il2017 Wójta Gminy Łąck z dniaLl sierpnia 2017 r., zwana dalej Komisją.

2. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu Przetargll oraz obowiąujących
przepisów prawa.

3. Zasńy postępowania członków Komisji:

a) Komisja ma obowiązek traktowaó wszelkie materiały i informacje otrzymane
w związkllz postępowaniem jako poufne,

b) Komisja ma obowiązek dzińać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mąąc
nawzględzie dobro Gminy Łąck,

c) w postępowariuprzetatgowym członkami Komisji nie mogą być osoby, które:

- pozostają w związku małzeńskim albo w stosunku pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są zvnązani z !r/ińu przysposobienia, opieki
lub kurateli z lczestńkiem przetargu, jego zastępcą pra\Ą/nym lub człoŃami
władz osób prawnych, uczestniczących w przetargu,

- przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania przetargowego
były w stosunku pTacy lub zlecęnia z uczęstnikiem przetargu albo człoŃami
władz osób prawnych uczestniczących w przetargu,

- pozostĄą z uczestnikiem przetatgu w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że moze to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich
bezstronności,

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

4. W przypadku stwierdzenia, żę członek Komisji jest powiązarly z którymkolwiek
z uczestntków przetargu, jest on obowiązany bezzwłoczńę ńożyć rezygnację
z udziŃu w postępowaniu przetargowym.

5. Komisja przed otwarciem ptzetatgu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników
przetargu.
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VI. Przetarg.

1. przetng odbywa się w obecności uczestników przelargu, w terminie i miejscu

podanych w ogłoszeniu o przetargu,

2. Wchodząc do sali przetargowej, każdy z uczęstników przetargu zobowiązany jest

przedłożyó komisji dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnika ptzetatgl

zastępuje inna Jsoba, winna ona pizełstawió pełnomocnictwo z notarialnie

poświadczon}T ni podpisami,

3. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy ńoży|i dokumenty

wymagane przęz otganizatota prŹetargu. Uczęstnik przetarg!, który spóźni się na

oi**"i" prŻetargu,ńe zostanie dopuszczony do licytacji,

4. Przetałg otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji, przekazując uczestnikom

informacje o nieruciromości, o których mowa w art, 35 ust,2 pkt 1_4 ustawy

o gospodarce nieruchomościami, ..rri" wywoławczej, obciążeniach nieruchomości,

zobowiązaniach, których przedŃotem jesi nieruchomość, skutkach uchylenia się_od

za,warcia ńŃ or* póduląc do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub

firmy osou, ktore ńozyfy ,,z§oszeńeudziału w przetargu", wniosły wadium i zostały

dopuszczone do przetargu,

5. Przewodni czący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu

najvlyższej 
"uoi..o**ó3 

r"ny dalize postąpienia nie zostaną przyjęte,

6. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy .ptzetargu, 
z tym, ze postąpienie nie

możewynosió mniej ńż t% 
".rry 

*y*oławcŹej', z zaol<rąg\eniem w górę do pełnych

dziesiątek ńotych.

7 . uczestnicy przetatgu zgłaszają ustnie kolejne 
_ 
postąpienia ceny, dopóki mimo

trzykrotnego wywołania nię ma dalszych postąpień,

8. pruetugjest wżny bezwzględu na liczbę uczęstników, jeżeli chociaż jeden uczestnik

zaoferował co najmniej jedno posĘpienie powyżej ceny wywoławczej,

g. po ustaniu z$aszania postąpień, przewodniczący komisji _wywołuje 
trzykrotnie

ostatnią, nuiłfizsrą."nę i ińyt<a ptzeta.$, a.naĘpnie ogłasza imię i nazwisko

albo nazwę iub fi rmę o soby, któr a przetar g vły gr ńa,

10. przetarg uważa się za zakonczony wynikiem negatywnym, jeżelt żaden

z uczestników przetargu nię zaoferował postąpienia ponad cenę wywołavłczą oraz

w sytuacji, giy prr"t*izostńogłoszony piawióło*o i nikt do niego nie przystąpił,

VII. Protokó| z przetargu.

1. Protokół zprzęprowadzonego przetargu zawietaw szczegóIności informacje:

a) termin, miejsce irodzĄ przetargll,

b) oznaczęnię" nieruchońi.i ilęó.": przedmiotem przetargu wedfu g ewidencj i

gruntów i księgi wieczystej,
c) obcięenianieruchomości,
ol zobołiązania, których przedmiotem jest nieruchomość,

e) wyj aśnienia i oświadc ięnia ńozo(ę przęz uczestników przetargu,

f) orduy J"p" szczonei niedopusz "roi" 
do przetargu vłraz z uzasadnieniem,

9 ."nę'*yńo ław czą i mjvły ższą cenę o siągniętą w przetar g1l,

n> ro"Śt ńgnięcia póajętó p"",r9ryisjg *T,uzasadnieniem,
i) imię, nazwisko (albo'nńę 1ub firmę) oraz adres osoby ustalonej jako

nabywca nieruchomości,
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j) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków Komisji,
k) data i miejsce sporządzenia protokołu.

2. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
przeznaczone są dla organizatoraprzetargu, a jeden dla nabywcy nieruchomości.

3. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący i członkowie
Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

4. Protokół z przeptowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, położonej we Władysławowie, gmina Łąck.

Ylll.Zawarcie umowy.
1. W terminie 21, dń od dnia rozstrzygńęciaprzetargu osoba ustalona jako nabywca

nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarciaumowy
notarialnej sprzedńy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niZ 7 dni od daty
doręczenia zawiadomienia.

2_ Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązarta jest przed lvryznaczonym

terminem podpisania umowy notarialnej zapłació kwotę równą 100% ceny
nieruchomości osiągniętej w przetar gu (pomniej szonej o wniesione wadium).

3, Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek

wadium. Wpłata powinna nastąpić nie pózniej niżna 3 dni przed podpisaniem umowy
sprzedńy. Za datę wpłaty uwńa się wpływ wymaganej należności na rachunek

Gminy Łąck
4. Ieżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie ptzystąpi bęz

usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. Vru.l. Regulaminu, Wójt Gminy Łąck
może odstąpió od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

5, Koszty sporządzenia umowy ponosi nabywca (opłaty notarialne, skarbowe, sądowe
oraz3 egz. wypisów dla sprzedającego).

6, Przekazarie nieruchomości nabywcy następuje protokołem wydarria w ciągu 14 dni od
daty zawatcia umowy notarialnej. Stroną przekazującą w imieniu Gminy Łąckbędzie
Wójt Gminy Łąck.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Wójt Gminy Łąck możę odwołać ogłoszony ptzetarg jedynie
z wużnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla
ogłoszenia o przetargll i podając przyczynę odwołania przetargll.

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

3. Uczestnik przetargl może zaskarżyć czynności zvnaFane z przeprowadzeniem
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 IX.3.

Wójt Gminy Łąck wstrzymuje, do czasu jej rozpŃrzenia, dalsze czynności z,łvtązane

ze zby ciem nieruchomości.
6. Wójt Gminy moze lznaó skargę za zasadną i nakazaó powtórzenie czynności

przetargowych lub unieważnió przetarg albo uznać skargę

zaniezasadną
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