Szczegóły oferty: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 2615/4 w Mazańcowicach
Data dodania: 2019-01-03 08:41:26
Województwo: śląskie
Miejscowość: Mazańcowice
Kod pocztowy: 43-391
Sposób zagospodarowania: inne,
Opis: wĂłjt gminy jasienica
zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(dz. u. z 2018r., poz. 2204 z pĂłźn. zm.) oraz rozporządzeniem rady ministrĂłw z dnia 14 września 2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargĂłw oraz rokowań na zbycie nieruchomości (dz. u. z 2014r., poz. 1490)
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w mazańcowicach, oznaczonej jako działka 2615/4.
przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w gminie jasienica, w obrębie
ewidencyjnym mazańcowice, objęta księgą wieczystą numer bb1b/00071230/6 prowadzoną przez sąd rejonowy w
bielsku-białej, wydział vii ksiąg wieczystych, stanowiąca własność gminy jasienica, oznaczona w ewidencji gruntĂłw jako
działka 2615/4 o pow. 0,0249 ha. działka jest położona w pośredniej strefie miejscowości mazańcowice. nie jest
zabudowana, ma kształt długiego wąskiego prostokąta. stanowi pĂłłnocną, boczną część drogi spĂłłdzielczej bez
faktycznego użytkowania w terenie. sąsiedztwo to tereny rolnicze, tereny zabudowy produkcyjno-magazynowej oraz
zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa. dojazd do działki średnio korzystny.zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy jasienica w sołectwie mazańcowice, zatwierdzonym uchwałą nr
xxvii/261/2005 rady gminy jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., opublikowaną w dzienniku urzędowym woj. śląskiego nr 45
poz. 1237 z dnia 19 kwietnia 2005r., nieruchomość leży w terenie â??rpâ?? â?? tereny upraw polowych.obciążenia
nieruchomości i zobowiązania, ktĂłrych przedmiotem jest nieruchomość: brak.
1. nieruchomość sprzedawana jest w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntĂłw i budynkĂłw.
2. z dniem 22 czerwca 2018r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, ktĂłrym przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (dz. u. z 2018r., poz. 2204 z pĂłźn. zm.).
3. cena wywoławcza netto 21.165,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych
00/100).podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości jest zwolniona z podatku vat zgodnie z art. 43 ust. 1
pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarĂłw i usług (dz. u. z 2018r. poz. 2174 z pĂłźn. zm.).
4. pierwszy przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym w dniu 21 listopada 2018r.
5. drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 lutego 2019r. o godzinie 9:30 w sali sesyjnej nr 113
urzędu gminy jasienica, 43-385 jasienica 159, i piętro.
6. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 1.058,25 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt osiem złotych 25/100)
należy wpłacić w pieniądzu do dnia 13 lutego 2019r. na konto gminy jasienica: bank spĂłłdzielczy w jasienicy 82 8117
0003 0000 0101 2000 0100, (tytuł przelewu: â??wadium â?? ii przetarg, działka 2615/4 w mazańcowicachâ??).komisja
przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestnikĂłw przetargu.
7. wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, ktĂłry przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości.
8. pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak
nieÂ pĂłźniej niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:- odwołania przetargu,- zamknięcia przetargu,-

unieważnienia przetargu,- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy jasienica w dniu 10 maja 2018r., opublikowany na stronie internetowej
www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na portalu ofertyinwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 10 maja
2018r.
10. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestnikĂłw przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co
najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w gĂłrę do pełnych dziesiątek
złotych.
11. uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentĂłw stwierdzających tożsamość;
osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej â?? odpis z krajowego rejestru sądowego (informacja
odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorcĂłw, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20
sierpnia 1997r. o krajowym rejestrze sądowym (dz. u. z 2018r., poz. 986 z pĂłźn. zm.)) lub innego właściwego rejestru
oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy â?? pełnomocnictwo w formie aktu
notarialnego do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu; małżonek zamierzający samodzielnie licytować
nieruchomość nabywaną do majątku wspĂłlnego â?? pisemną zgodę wspĂłłmałżonka lub dokumentu świadczącego o
istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą
cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemcĂłw (dz. u.
z 2017r., poz. 2278), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisĂłw tej ustawy.
12. przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z
uczestnikĂłw nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.
13. uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z
przeprowadzeniem przetargu do wĂłjta gminy jasienica.
14. koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z
wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.
15. jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w
miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, wĂłjt gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi.
16. wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie pĂłźniej niż 7 dni przed
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto gminy jasienica: bank spĂłłdzielczy w jasienicy 06 8117 0003
0000 0101 2000 0110.
17. szczegĂłłowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie urzędu gminy jasienica, 43-385 jasienica
159, w referacie budownictwa i rozwoju gospodarczego, i piętro, pokĂłj 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy
urzędu gminy: - od 7:00 do 15:00 â?? poniedziałek, środa, czwartek, - od 7:00 do 16:00 â?? wtorek,- od 7:00 do 14:00
â?? piątek.
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