Zalacznik nr 2 do
Zarzadzenia Nr 75/2019

Wéjta Gminy Boliméw
z dnia 10 grudnia 2019 roku

Wojt Gminy Boliméw
oglasza w dniu 16 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 ustny przetarg ograniczony na sprzedaz
nieruchomo$ci rolnej poloZonej w miejscowosci Kurabka
Polozenie
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przestrzennego, ani
decyzja o
warunkach
zZabudowy

Przetarg odbedzie sie w Urzedzie Gminy w Bolimowie ul. Lowicka 9 — pokéj nr 19
Nieruchomo$ëé polozona jest przy drodze publicznej powiatowej nr 1328E.
Nieruchomo$é bedaca przedmiotem przetargu wolna jest od obciaZen oraz zobowiazaf wobec
os6b trzecich.
Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego
Forma przetargu jako przetarg ustny ograniczony zostala wybrana ze wazgledu na przepisy ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 roku o ksztaltowaniu ustroju rolnego. Dzialki nr ew. 195 i 273 stanowia
grunty rolny oraz w cze$ci las (znajdujacy sie na dzialce nr ew. 195). Dzialki te nie posiadaja

bezpo€redniego dostepu do drogi publicznej. Dostep do drogi publicznej zapewnia im dzialka nr ew.

194. W zwigzku z tym powyZsze dzialki sprzedawane sa razem jak jedna nieruchomo$é. Lacznie

powierzchnia dzialek wynosi ponad 1 ha i traktowana jest jako nieruchomo$é rolna.

Zgodnie z ustawa o ksztatowaniu ustroju rolnego nabywca nieruchomo$ci rolnej moze byé
wylacznie rolnik indywidualny.

Zgodnie z art. 6 ustawy o ksztaltowaniu rolnym za rolnika indywidualnego uwaza si€ osobe
fizyczna bedaca wla$cicielem, uzytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierZawca
nieruchomo$ci rolnych, ktérych taczna powierzchnia uzytkéw rolnych nie przekracza 300 ha,
posiadajaca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od $ lat zamieszkala w gminie, na obszarze ktérej
jest poloZona jednma z nieruchomo$ci rolnych wchodzacych w sklad gospodarstwa rolnego
i prowadzaca przez ten okres osobifcie to gospodarstwo.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy uwaZa sig, ie osoba fizyczna posiada kwalifikacje
rolnicze, jezeli uzyskata:
a) wyksztalcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, Zasadnicze branZowe, $rednie, $rednie branZowe lub

wyZsze lub
b) tytul kwalifikacyjny lub tytul zawodowy, lub tytul zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do
prowadzenia dzialalno$ci rolniczej i posiada co najmniej 3-letni sta pracy w rolnictwie, lub
c) wyksztalcenie wyZzsze inne niz rolnicze i posiada co najmniej 3-letni sta pracy w rolnictwie albo
wyksztalcenie wyZsze inne nizZ rolnicze i ukofczone studia podyplomowe w zakresie Zwiazanym

z rolnictwem, albo wyksztalcenie $rednie lub $rednie branzowe inne niZ rolnicze i posiada co najmniej
3-letni staz pracy w rolnictwie, lub

d) wyksztalcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branZowe inne
niz rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staz pracy w rolnictwie.
Za stai pracy, o ktérym mowa wyZej, uznaje sie okres, w ktérym osoba fizyczna:
a) podlegala ubezpieczeniu spolecznemu rolnikéw, lub

b) prowadzila dzialalno$é rolnicza w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niz 1 ha
stanowigcym jej wiasno$é, przedmiot uZytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania

lub dzierZawy, lub
Cc) byla zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o prace lub spéldzielczej umowy
o prace, wykonujac prace zwiazana z prowadzeniem dzialalno$ci rolniczej, lub
d) wykonywala prace zwiazana z prowadzeniem dzialalno$ci rolniczej w charakterze czlonka

spéldzielni produkcji rolnej, lub
e) odbyla staZ, o ktérym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
Zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Z prowadzeniem dzialalno$ci rolniczej.

obejmujacy

wykonywanie

czynno$ci

zwigzanych

Krajowemu O$rodkowi Wsparcia Rolnictwa dziatajacemu na rzecz Skarbu Pantstwa przystuguje prawo

pierwokupu. Prawo pierwokupu nie przysluguje, jezeli w wyniku nabycia nieruchomosci rolnej
nastepuje powiekszenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie wiekszej niz 300 ha,

a nabywana nieruchomosé rolna jest poloZona w gminie, w ktérej ma miejsce zamieszkania nabywca,
lub w gminie graniczacej z ta gmina.

1. W przetargu moga braé udziat osoby fizyczne bedace rolnikami indywidualnymi. W przypadku
malZonkéw, posiadajacych wspélno$é majatkowa, do dokonywania czynno$ci przetargowych

konieczna jest obecno$é obojga malZonkéw lub jednego z nich ze stosownym pelnomocnictwem
drugiego malZonka, zawierajacym zgode na odplatne nabycie nieruchomo$ci. (Cudzoziemcy
w przypadku wygrania przetargu zobowiazani sa réwniez spelniaé wymogi okre$lone w ustawie z dnia

24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomo$ci przez cudzoziemcéw.
2. Jezeli nabywana nieruchomo$é rolna albo jej cze$é ma wej$é w sklad wspélno$ci majatkowej
malzetiskiej wystarczajace jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z malZonkéw.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zZlozenie zgloszenia uczestnictwa w przetargu (wzér nr 1)
wraz z nastepujacymi dokumentami:
- o$wiadczenie rolnika indywidualnego o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o lacznej
powierzchni uZytkéw rolnych wchodzacych w sklad gospodarstwa rodzinnego wzér nr 2),
- O$wiadczenie o Zameldowaniu na pobyt stay przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy, na
obszarze ktêrej jest poloZona jedna z nieruchomo$ci rolnych wchodzacych w sklad gospodarstwa
rolnego ( w przypadku wygrania przetargu nalezy dostarczyé za$wiadczenie o zameldowaniu)
- dokument potwierdzajacy posiadanie kwalifikacji rolniczych np. $wiadectwo ukonczenia szkoty,
- O$wiadczenie o wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzor nr 1).
Zgloszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami naleZy zlozyé w terminie do
dnia 8 stycznia 2020 roku do godz. 12:00 w Urzedzie Gminy w Bolimowie, ul. Lowicka 9, 99-417

Boliméw, w pokoju nr 15 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,, Zgloszenie uczesinictwa w przelargu
ograniczonym w dniu 14 stycznia 2020 roku na sprzeda2 nieruchomosci rolnef poloZonej w obrebie
Kurabka".O poprawno$ci zeloszenia decyduje data wplywu do tut. urzedu.
Po sprawdzeniu przez Komisje Przetargowa zgloszef i pozostalych dokumentéw, do
wiadomo$ci zostanie podana lista oséb zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista oséb
zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 13 stycznia 2020 roku na tablicy ogloszen Urzedu
Gminy w Bolimowie,

4. Wadium w podanej wyzej wysoko$ci nalezy wplacié w terminie do dnia $ stycznia 2020 roku
na konto depozytowe Gminy Boliméw

Bank Spoldzielczy w Skieriewicach o/Boliméw
50 9297 0005 0600 0215 2012 0006
7a date zaplaty wadium na wskazane konto Gminy Boliméw uwaZa sie potwierdzony (uznany) wplyw
wymaganej kwoty z oznaczonym na dowodzie wplaty nuamerem dzialki i miejscem jej poloZenia.
S. Osoby biorace udzial w przetargu zobowiazane sa do przedlozenia Komisji Przetargowej, przed
otwarciem przetargu, dowodu wplaty wadium oraz dokumentu potwierdzajacego tozsamos$é lub
stosownych pelnomocnictw, w przypadku wystepowania jednego z malzonkéw, posiadajacych
wspêlno$é majatkowa -— o$wiadczenie drugiego malzonka wyraZajace zgode na nabycie
nieruchomo$ci po cenie wylicytowanej przez wspélmaltZonka. `W
przypadku malZonkow
posiadajacych rozdzielno$é majatkowa naleZy przedloZyé dokument potwierdzajacy taki stan prawny.
6. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikêw przetargu, jezeli przynajmniej jeden
Z uczestnikéw zaoferuje co najmniej jedno postapienie powyzej ceny wywolawczej.
7. O wysoko$ci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym Ze postapienie nie moe wynosië
mniej niz 1 % ceny wywolawczej, z zaokragleniem w gére do pelnych dziesiatek zlotych.
8. Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, ktéry wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet

ceny nabycia nieruchomosci.
9. Pozostali uczestnicy przetargu, jak i osoby, ktére nie zostaly zakwalifikowane do uczestnictwa
w przetargu, otrzymaja zwrot wadium niezwtocznie po odwotaniu lub zamknieciu przetargu, jednak
nie pé#niej niz 3 dni od dnia odpowiednio odwolania, zamknigcia, uniewaZnienia lub zakofczenia
przetargu wynikiem negatywnym.
10. Cena nieruchomo$ci osiagnieta w przetargu podlega zaplacie przez nabywce nie pêéZniej nizZ do
dnia Zawarcia umowy przenoszacej wlasno$é nieruchomo$ci na wskazane konto bankowe Gminy
Bolimêw
Bank Spéldzielczy w Skierniewicach o/Bolimow
23 9297 0005 0600 0215 2012 0007
7Za date wplywu ceny sprzedaZy na wskazane konto uwaza sie date uznania rachunku przez Referat
Finanséw Urzedu Gminy w Bolimowie.

11. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomo$ci zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia
umowy najpêZniej w ciagu 21 dni od daty rozstrzygnigcia przetargu.
Jezeli strona ustalona jako nabywca nie stawi sie bez usprawiedliwienia w wyznaczonym
miejscu i terminie, Wéjt Gminy Boliméw moze odstapié od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie
bedzie podlegalo Zwrotowi.
12. Koszty notarialne, koszty zwiazane z wpisem prawa wlasnofci w ksiedze wieczystej, jak
i ewentualne okazanie granic nieruchomo$ci pokrywa nabywca.

13. Wêit Gminy Boliméw zastrzega sobie prawo odwolania lub uniewaZnienia przetargu w przypadku
wystapienia waZnych powodéw.
Polozenie dzialki moëZna zobaczyé na stronie internetowej http://powiat-skierniewice.geoportal2 pl
Ogloszenie o przetargu zostalo umieszczone na stronie internetowej httpu/www.bolimow.pl/ oraz
http//www.bip.bolimow.pl
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