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Zanądzenie Nr 20D007
Burmistrza Malomic
z dnia 30 marca 2007r.
w sprawie regulaminu przetalgów na zbycie nieruchomościbęĄcych własnościąGminy
Małomicę.
Na podstawie ań. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gnrinnyn(ikstje<lnolityDz. U. Nr 142,poz.159! z2!1l.r) i,arr'40 ust' I pkt I '2,3'4ustawy
(tekśjędnolity z 2004r. Dz. U. Nr
'i"'poi" l997i. o gospodarcenieruchomościami
iału)r
26t , poz. 2603),
zarządzamco n&stępuje:
Gminy
będącychwłasnością
sl zatwierdzam legulamin pżetalgów na zbycię nieruchomości
zarządzenia.
Nr l do niniejszego
Małomiceokeśionyw załączniku
Referafu Rozwoju GospodaIczego.
$ 2 Wykonanie Zarządzeniapowierza się Kierownikowi
$ 3 Zarządzeniewchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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(tt 1

załącznikNr1 do
z^fl,ądzeni^Nf 20/2001
BurmistrzaMałomice
z dnia30 marca2007r.
Regulamin przetargów
na zbycie nieruchomości
stanowiącychwlasność
Gminy Małomice
l

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Przetargodbywasię w terminiei w miejscuokeślonymw ogłoszeniu
o pŹetargu.
Cz}'nnościzwiązane z przeprowadzeniemplzetalgu wykonuje komisja prz€targowa
składającasię z: Przewodniczącegokomisji przetargowej,2 członków komisji
przetargowej i l RadnegoRady Miejskiej w Małomicach.
w przetalgumogą braćudzial osoby fizyczne lub prawne,które:
- spełnią
warunkido uczestnictwa
w plzetargupodanew ogłoszeniu
o przetargu,
- ńe wchodzą w sktad komisji przetargowejani nie są bliskie członkomkomisji
pzetargoweJ
,
. nie pozostająz członkamikomisjiprzetargowej
w stosunkuprawnymlub faĘcznynr,
mogącymbudzić uzasadnionewąęliwościco do bezstronności
komisji przetargowej.
podanejw ogłoszeniu
wadium na|eżywnosićw gotówcew wysokości
o pŹetarguw
kasie Urzędu Miejskiego w Małomicachlub na konto BS Zagań o/szprotawa
Nr 69 96570007 0010 0100 3795 0005 z zachowaniemterminu podanegow
ogłoszeniu
o przetargu.
Wysokośówadium wynosi 10 o/oceny wywoławczej.
Za datę wniesieniawadium uważasię datęwpb.\'vuśrodkówpieniężnychna konto
UrzęduMiejskiego.
wadium zwraca się niezwłoczniepo odwołaniualbo zamknięcirLprzetalgu z
zastzeżeniempld. 8' jednakńe póŹniejniz pzed upływem3 dni od dnia odwołania.
zamknięcia, unieważnienia pruetargu lub zakończeńa przetargu wyńkiem
negatywnym.
Wadium wpłaconęprzez uczestnika pzetalgu, który wygrał przetarc, zalicza się na
poczetceny nabycia nieruchomości
lub pierwszej opłaty z t).tułuużytkowania
wieczystego nieruchomości$untowej.
PrzetaĘ otwiera pŹęwodniczący komisji przetaĘowej, przekazuje uczestnikonr
przetargunastępujące
informacje:
. oznaczenięnieruchomości
wedługksięgiwieczystęjoraz katastrunieruchomości,
- cenęwyrłolawczą
nieruchomości.
- przęzrlaczenie nieruchomości w miejscowym p|anie zagospodarowania
pfzestrzennego
lub informację o braku p|anu miejscowegooraz możliwościach
zagospodarowania nieruchomości.
- obciązenianieruchomości,
. zobowiązania,
jest nieruchomośÓ,
którychprzedmiotem
- w przypadkuzbycia nieruchomości
w użrkowaniewiecfyste,informacjeo sposobie
ustaleniaopłatz tj4ułuuż}'tkowania
więczystego.
- informacjęo skutkach uchylenia się od zawarcia umoq,J notaria|nejspŹedaży
nieruchomości
lub oddaniaw uż}'tkowani€wieczyste,
- imiona i nazwiskaalbo nazwy lub firmy osób, które wpłacitywadium lub zostaly
zwolnione z tego obo.$/iązkuolaz zostałydopuszczonedo pŻetalgu

10.

postą)ienia'z tym
w przetargach
ustnych,uczestnicypŹetargudecydująo wysokości
cenyw}'\-voławczej,
z zaokrąglentem
w
żepostąpienie
nie możęwynosićmniejniż1o%
górę do pełnychdziesiąlekzłotych.
jest rłpłaciózaoferowaną
cęnę
ll.
osoba ustalonanabywcąnieruchomości
zobowiązana
najpóźni€ jdo dnia zawarciaumowynotarialnej'
12. organizatorprzetarguzobowiązanyjęst fawiadomićosobę ustalonąjako nabywca
nieruchomości,o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddana w
uż}'tkowaniewieczystę nieruchomości'najpóźniejw ciągu 21 dni od daty
rozstrzygnięcia ptzetatg!. wyznaczony temin nie może być krótszy niż 7 dni od
datydoręczeniazawiadomienia.
1 3 . wydanieprzedmiotuprzetargunastępuję
z dniempodpisaniaumowynotarialnej'
nieruchomości
nie stawisię bez usprawied]iwicnia
1 4 . Jeżeliosobaustalonajakonab1.lvca
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,o którym mowa w pkt. 12,
olganizator przetargumożeodstąlićod zawarciaunlowyj a wpłaconewadiumnte
będziepodlcgaćzwrotowi.
1 5 . odwołanieprzetalgumoŹe nastryićjedynie z ważnychpowodów. a infomacja o
odwołaniuprzctargui przyczynie tego odwołaniajest niezwłoczniepodawanado
publicznejwiadomości'
w formiewłaściwej
dla ogłoszenia
o przetargu'
przetalgowej
protokól
1 6 . Przewodniczący komisji
sporządza
z pŹeprowadzonego
pzetargu w trzechjednobzmiącychęgzęmplarzach,
z których dwa pŹeznaczonesą
jako
dla właściwego
organu,ajedendla osobyustalonej
nabywcanieruclronrości.
1 7 . Plotokól z pŹeprowadzonegoprzetalgustanowi podstawęzawalcia akfu notarialnego.
1 8 . W sprawachnieuregulowanych
w niniejszymRegulaminiemajązastosowanie
przepisyustawy o gospodarcenieruchomościami
z dnia 21 sieęnia 1997 r' (tekst
jednolityDz.U. Nr 26| poz.2603zpóŻn, nt.). a takżeprzepisyRofporządzeniaRady
Ministlów z dnia 14 Wześnia2004 r. w sprawiesposobui trybu przeprowadzania
przetargóworM rokowańna zbycienieruchomości
(Dz.U' Nr 207 poz.2108)'

