
Ur?ad Gminy

Dstrowek
pow.

Ostrowek, dnia 2016 - 10 - 28
O G L O S Z E N I E

Wqjt Gminy Ostrowek oglasza drugi nieograniczony przetarg ustny na nizej wymienione nieruchomosci:

Lp.

1.

2.

Nr
dziafki

163/1

163/2

Polozenie

miejscowosc
Rudlice;
obreb
Rudlice
Jackowskie

miejscowosc
Rudlice;
obr^b
Rudlice
Jackowskie

Pow.
w ha

0,0923

0,1099

NrKW

SR1W/00044716/9

SR1W/00044716/9

Opis
nieruchomosci

Nieruchomosc gruntowa,
niezabudowana; dojazd do dzialki droga^
asfaltowaj ksztah dzialki zblizony do
trojkata o srednio korzystnych
proporcjach bokow, dose runkcjonalne
granice dzialki; dzialka posiada petnq.
infrastruktur^ w drodze /woda,
kanalizacja, linia energetyczna/; w
Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego to
tereny rolnicze z mozliwoscia^
zabudowy
Nieruchomosc gruntowa,
niezabudowana; dojazd do dzialki drogq.
asfaltowaj ksztalt dzialki to wydluzony
prostokaj: o korzystnych proporcjach
bokow i funkcjonalnych granicach
dzialki; dzialka posiada pelnq.
infrastrukture_ w drodze /woda,
kanalizacja, linia energetyczna/;
w Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego to
tereny rolnicze z mozliwoscia^
zabudowy

Przeznaczenie
w planie

Zagospodarowania
przestrzennego
brak planu

brak planu

Cena

25 590 zi
+23% VAT

33350zl
+23%VAT



3.

4.

163/3

980

Miejscowosc
Rudlice;
Obr?b
Rudlice
Jackowskie

Okalew

0,1346

0,3900

SR1W/00044716/9

SR1W/00078277/6

Nieruchomosc gruntowa,
niezabudowana; dojazd do dziatki droga^
asfaltowaj ksztah dzialki to wydhizony
prostokajt o korzystnych proporcjach
bokow i funkcjonalnych granicach
dzialki; dzialka posiada peina^
infrastruktur? w drodze Avoda,
kanalizacja, linia energetyczna/;
w Studium Uwarunkowari i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego to
tereny rolnicze z mozliwosciq.
zabudowy
Nieruchomosc gruntowa
niezabudowana, nieogrodzona,
polozona przy drodze gruntowej,
w bezposrednim sa^siedztwie dzialek
rolnych; ksztaft nieregularny,
wydluzony prostokajt; wielkosc dzialki
i jej cechy geometryczne nie
odpowiadajq. dzialkom budowlanym;
w Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego
okreslona jako tereny rolnicze

brak planu

brak planu

40 840 zl
+23%VAT

4 000 zl
/zw. z VAT/

Przetarg odb^dzie si? w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 10°° w Urz^dzie Gminy w Ostrowku w sali narad.
Warunkiem przystapienia do przetargu jest wplacenie wadium w gotowce w kasie Urze^du Gminy do godz. 14 lub na
konto nr 55 9256 0004 6800 0156 2000 0110 Rejonowy Bank SpoMzielczy w Lututowie o/Ostrowek, w wysokosci 20%
ceny wywolawczej, najpozniej do dnia 25 listopada 2016 r. Za dat? wniesienia wadium uwaza si? wplyw srodkow
pieni?znych na rachunek Urz?du Gminy w Ostrowku.

Pierwszy przetarg odbyl si? 26 wrzesnia 2016 r.

Uczestnicy przetargu zobowiazani sa^przedstawic Komisji Przetargowej nast?pujace dokumenty:

• osoby fizyczne - dokument tozsamosci,



• osoby fizyczne prowadza.ce dzialalnosc gospodarcza.- zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziaJalnosci gospodarczej
lub umow£ spolki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesi^cy) odpis z KRS, w przypadku podmiotow, na ktore
przepisy ustaw nakladaja^obowia^zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sa^dowego.

Uczestnicy biora^udzial w przetargu osobiscie lub przez pelnomocnika. Pemomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego.

Osoby pozostaja.ce w zwiazku maJzenskim i posiadajq.ce ustroj wspolnosci majajtkowej biora^udzial w przetargu osobiscie
lub okazuja^oswiadczenie wspolmalzonka, iz wyraza on zgode_ na nabycie nieruchomosci bejdajsej przedmiotem przetargu,
po cenie wylicytowanej przez wspolmalzonka przystej)uja.cego do przetargu.

Osoby przystej)uja.ce do przetargu zobowiazane b§da.do zlozenia oswiadczenia:

• o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gmin§ Ostrowek w zwiazku z przetargiem na sprzedaz
nieruchomosci /art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.
z2016r.poz.922.);

• ze znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnosza^z tytuhi stanu przedmiotu przetargu zadnych zastrzezeri.

Nabywca^ nieruchomosci okreslonej nr dzialki 980 polozonej w Okalewie moze bye rolnik, w rozumieniu art. 6 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztattowaniu ustroju rolnego /Dz.U. z 2012 r. poz. 803, z pozniejszymi zmianami/ -osoba
fizyczna b^da^cq. wlascicielem, uzytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierzawca^ nieruchomosci
rolnych, ktorych t^czna powierzchnia uzytkow rolnych nie przekracza 300 ha, posiadajajca kwalifikacje rolnicze oraz co
najmniej od 5 lat zamieszkala w gminie, na obszarze ktorej jest polozona jedna z nieruchomosci rolnych wchodzacych
w sklad gospodarstwa rolnego i prowadzaj:a przez ten okres osobiscie to gospodarstwo,
Rolnik przyst^puja^cy do przetargu na dz. 980 obowiazany jest do zlozenia:

• oswiadczenia o wielkosci i osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poswiadczonym przez Wqjta,

• zaswiadczenia o zameldowaniu na pobyt stafy,

• dokumenty potwierdzaja^ce posiadanie kwalifikacji rolniczych, o ktorych mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy

o ksztattowaniu ustroju rolnego.
Nabycie nieruchomosci prze inne podmioty niz rolnik indywidualny jest mozliwe po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji
Nieruchomosci Rolnych w drodze decyzji administracyjnej, ktorej mowa w art. 2a ust. 4 ustawy o ksztaftowaniu ustroju

rolnego.

Nieruchomosci sprzedawane sq_ na podstawie danych z ewidencji gruntow, a wznowienie i okazanie granic nastejmje na
koszt i staraniem nabywcy.



Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie przystaj>i bez usprawiedliwienia do podpisania umowy notarialnej
organizator przetargu moze odst^pic od zawarcia umowy, a wplacone wadium ulega przepadkowi.

Organizator zastrzega sobie prawo odstapienia od przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Szczegolowe informacja mozna uzyskac w Urz^dzie Gminy w Ostrowku pokqj nr 14 lub telefonicznie pod numerem
7437 84 15 023 lub 7437 84 15 026 wew. 127.

Ogloszenie zostalo zamieszczone na stronie www.ostowek.bip.gmina.pl oraz www.ostrowekgmina.pl, a takze na tablicy
ogloszen Urz^du Gminy w Ostrowku.


