Zalacznik nr | do
Zarzadzenia Nr 67/2020

Wojta Gminy Boliméw

z dnia 9 listopada 2020 roku

Wojt Gminy Boliméow
oglasza w dniu 11 grudnia 2020 roku o godz. 10:00 ustny przetarg nicograniczony na sprzedaz
niezabudowanej nieruchomosci polozonej w miejscowosci Jasionna
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Termin poprzednich przetargow — 29.09.2020r.

Przetarg odbedzie sie w Urzedzie Gminy w Bolimowie ul. Lowicka 9 — pok6j nr 19
Przedmiotowa dzialka objeta jest w 96 % micjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Boliméw zatwierdzonym Uchwalq nr XXV/20/2001 Rady Gminy Boliméw
z dnia 21 czerwea 2001 roku i oznaczona jest symbolem 5.06.MRj — zabudowa zagrodowa
z mieszkaniowo — ustugow@.
Dzialka polozona jest przy drodze publicznej powiatowej oraz przy drodze wewngetrznej
stanowigcej wlasnosé Gminy Boliméw. Nieruchomosé posiada mozliwosé przylaczenia si¢ do sieci
wodociagowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej. Przez dzialkg przebiega sieé wodociagowa oraz
kryty réw
melioracyjny. Nieruchomosé jest zakrzaczona oraz nieuporzadkowana. —Przed
przystapieniem do przctargu nalezy zapozna¢ sig ze stanem nieruchomosci.
Nieruchomosé bedaca przedmiotem przetargu wolna jest od obciqgzen oraz zobowigzan wobec
osdb trzecich.

1, Warunkiem uczestnictwa wprzetargu jest wplacenie wadium w podanej wyzej wysokosci na konto
depozytowe Gminy Bolimow
Bank Spdldzielezy w Skierniewicach o/Bolimow
50 9297 0005 0600 0215 2012 0006
nie pozniej niz do dnia 7 grudnia 2020 roku.
Za date wniesienia wadium uwaza si¢ date wplywu srodkéw pienigznych na rachunek bankowy
Gminy Boliméw,z oznaczonym na dowodzie wplaty numeremdziatki i miejscem jej polozenia.
2. W przetargu mogg braé udzial osoby fizyczne i osoby prawne. Cudzoziemcy w przypadku wygrania
przetargu zobowiqzani sq spelniaé wymogi okreslone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow. W przypadku malzonkow, do dokonywania
czynnosci przetargowych konieczna jest obecnosé obojga malzonkéw lub jednego z nich ze
stosownym pelnomocnictwem drugicgo malzonka, zawierajgcym zgodg na odplatne nabycie
malzonkow
nieruchomogci po cenie wylicytowanej przez wspdlmalzonka. W_ przypadku
posiadajacychrozdzielnosé majgtkowg nalezy przedlozyé dokument potwierdzajacy taki stan prawny.

3. Osoby biorgce udzial w przetargu zobowigzane sq do przediozenia Komisji Przetargowej, przed
otwarciem przetargu, dowodu wplaty wadium, dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé lub
pelnomocnictw, w przypadku spolki cywilnej dowodéw tozsamosci, stosownych pelnomocnictw,
w przypadku oséb prawnych — aktualnego wpisu do rejestru, stosownych pelnomocnictw, dowodow
tozsamosci os6breprezentujgcych podmiot.
4. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden
z uczestnikow zaoferuje co najmniej jedno postapienie powyzej ceny wywolawezej.

5. O wysokosci postapienia decydujq uczestnicy przetargu z tym, ze postapienie nie moze wynosié
mniej niz 1% ceny wywolawezej, z zaokragleniem w gore do pelnych dziesigtek zlotych.
6. Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, kt6ry wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomosci.
7. Osoba przystepujaca do przetargu jednoczesnie oswiadeza, ze zapoznala sig ze stanem
nicruchomosci bedgcej przedmiotem przetargu.
8. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymaja zwrot wadium niezwlocznie po odwolaniu lub zamknigciu
przetargu, jednak nie pdzniej niz 3 dni od dnia odpowiednio odwolania, zamknigcia, uniewaznienia
lub zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. Cena nieruchomosci osiggnigta w przetargu podlega zaptacie przez nabywcg nie pozniej niz do dnia
zawarcia umowy przenoszqgcej wlasnosé nieruchomosgci, na wskazane konto bankowe Gminy
Boliméw

Bank Spdldzielczy w Skierniewicach o/Bolimow
23 9297 0005 0600 0215 2012 0007.

Za date wniesienia ceny sprzedazy nieruchomosci uwaza sig date wplywu srodkéw pienigznych na
rachunek bankowy Gminy Bolimow.
10. Osobaustalona jako nabywea nieruchomosci zostanic zawiadomiona o miejscui terminie zawarcia
umowyprzenoszacej wlasnosé najpdzniej w ciqggu 21 dni od dnia rozstrzygnigcia przetargu.
Jezeli strona ustalona jako nabywea nie stawi sig bez usprawiedliwienia w wyznaczonym
i
miejscu terminie, Wéjt Gminy Bolimowmoze odstapié od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie
bedzie podlegato zwrotowi.
11. Koszty notarialne, koszty zwigzane z wpisem prawa wlasnosci w ksiegach wieczystych, jak
i ewentualne okazanic granic nieruchomosci pokrywa nabywea.
12. Wojt Gminy Boliméw zastrzega sobie prawo odwolania lub uniewaznienia przetargu.
Polozenie dzialek mozna zobaczyé na stronie internetowej http://powiat-skierniewice.geoportal2.pl/
Ogloszenie o przetargu zostalo umieszczone réwniez na stronie internetowej http://www.bolimow.pl/
oraz bip.ugbolimow.ny.pl
Telefon kontaktowy 46 838 03 05
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