Zalacznik Nr 1 do
Zarzadzenia Nr 75/2019
Wêjta Gminy Boliméw

z dnia 10 grudnia 2019 roku
Wéijt Gminy Bolimêw
oglasza w dniu 14 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz
niezabudowanych nieruchomo$ci poloZonych w miejscowosci Boliméw
Opis
nieruchomo$eci
- poloZzenie,
oZznaczenie
dzialki weg
katastru
Bolimo6w
s8
RIET

Pow.
w m?

Ksiega
wieczysta

Przeznaczenie
nieruchomoë$ei

Termin
Zagospodarowania
nieruchomos$ei

VARD

LD1H/000
19434/6

W planie
miejscowym
dzialki oznaczone
sa jako tereny

Nie okreslono

1250
58/4

Haliriw

1249

Boliméw

1249

8/6

Cena
wywolawcza
w zl (brutto)

Wadium w
zl (wplata
W
pieniadzu)

ID

LAST OD

50.125,00

5,015,00

ZAbudawy

4858600

4.860,00

uslagowej

47.087,00

4.710,00

53.173,00

5.320,00

mieszkaniowo -

S8/7

Bolimow

1326

S8/14
Przetarg odbedzie sie w Urzedzie Gminy w Bolimowie ul. £owicka 9 - pokéj nr 19
Powyzsze dzialki objete sa miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Boliméw zatwierdzonym Uchwalg Nr XIV/77/07 Rady Gminy Boliméw z dnia 29 listopada 2007 roku
i oznaczone sa symbolami 10-MU i 11-MU — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej.
Dzialki polozone sa przy drodze wewnetrznej, stanowiacej wlasno$é Gminy Bolimow,
dochodzacej do drogi publicznej powiatowej — ul. Sokolowska. W drodze wewnetrznej znajduje sie
sieé wodociggowa. Sieé kanalizacyjna i energetyczna znajduje sie w ul. Sokolowskiej.
Nieruchomo$ci bedace przedmiotem przetargu wolne sa od obciaZef oraz zobowiazaf wobec
os6b trzecich.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium w podanej wyZej wysoko$ci na konto

depozytowe Gminy Bolimêw
Bank Spoldzielczy w Skierniewicach o/Boliméw

50 9297 0005 0600 0215 2012 0006
nie poZniej niz do dnia 9 stycznia 2020 roku.
Za date wniesienia wadium uwaza sie date wplywu $rodkéw pienieZnych na rachunek bankowy
Gminy Boliméw.
2. W przetargu moga braé udzial osoby fizyczne i osoby prawne. Cudzoziemcy w przypadku wygrania
przetargu zobowiazani sa spelniaé wymogi okre$lone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomo$ci przez cudzoziemcéw. W przypadku malZonkéw, do dokonywania
Czynno$ci przetargowych konieczna jest obecno$é obojga matZonkéw lub jednego z nich ze
stosownym pelnomocnictwem drugiego malZonka, zawierajacym zgode na odplatne nabycie
nieruchomosei.

3. Osoby biorace udzial w przetargu zobowiazane sa do przedliozenia Komisji Przetargowej, przed
otwarciem przetargu,

dowodu wplaty wadium,

dokumentu potwierdzajacego toZsamo$é

lub

pelnomocnictw, w przypadku spolki cywilnej dowodéw toZsamo$ci, stosownych peltnomocnictw,
w przypadku oséb prawnych — aktualnego wpisu do rejestru, stosownych pelnomocnictw, dowodow
toZsamos$ci oséb reprezentujacych podmiot.
4. Przetarg jest waZny bez wzgledu na liczbe uczestnikéw przetargu, jezeli przynajmniej jeden
zZ uczestnik6w zaoferuje co najmniej jedno postapienie powyZej ceny wywolawczej.
5, O wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu z tym, ze postapienie nie moZze wynosië
mniej niz 1% ceny wywolawczej, z zaokragleniem w gére do pelnych dziesiatek zlotych.
6. Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, ktéry wygra przetarg, Zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomos$ci.
7. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymaja zwrot wadium niezwtocznie po odwolaniu lub zamknieciu
przetargu, jednak nie péZniej niZ 3 dni od dnia odpowiednio odwolania, Zamkniecia, uniewaZnienia
lub zakoficzenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Cena nieruchomosci osiagnieta w przetargu podlega zaplacie przez nabywce nie péZniej niz do dnia
Zawarcia umowy przenoszacej wlasno$é nieruchomo$ci, na wskazane konto bankowe Gminy
Bolimoéw
Bank Spotdzielczy w Skierniewicach o/Boliméw

23 9297 0005 0600 0215 2012 0007.
7Za date wniesienia ceny sprzedaZzy nieruchomos$ci uwaZa sie date wplywu $rodkéw pienieZnych na
rachunek bankowy Gminy Boliméw.
9. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomo$ci zostanie
umowy przenoszacej wiasno$é najpoZniej w ciagu 21 dni
Jezeli strona ustalona jako nabywca nie stawi
miejscu i terminie, Wéjt Gminy Boliméw moze odstapié

zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia
od dnia rozstrzygniecia przetargu.
sie bez usprawiedliwienia w wyznaczonym
od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie

bedzie podlegalo Zwrotowi.
10. Koszty notarialne, koszty zwiazane z wpisem prawa wtasno€ci w ksiegach wieczystych, jak
i ewentualne okazanie granic nieruchomosci pokrywa nabywca.
11. Wêjt Gminy Bolim6w zastrzega sobie prawo odwolania lub uniewaZnienia przetargu.
Polozenie dzialek moëZna zobaczyé na stronie internetowej http://powiat-skierniewice.geoportal2.pl/

mae O przetargu zostalo umieszczone réwniez na stronie internetowej http//www.bolimow.pl/
oraz http//www.bip.bolimow pl
Telefon kontaktowy 46 838 03 05
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