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OGI,OSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami
(Dz. U, 22020 r. poz. 65 zp62n. zm.) oraz $ 13 RozporzEdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzelnta
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzanraprzetargow otazrokowafr nazbycie nieruchomoSci
(Dz. U. z20I4r. poz. 1490) oraz Uchwaly Nr XXI/I4112020 Rady Gminy Orty z dnia 28 lutego 2020
r.

W6jt Gminy Orly oglasza:
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda2 nieruchomo5ci niezabudowanej,
polo2onej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK

WISLOSAN, Podstrefa PrzemySl, Kompleks Nr 4 ,,Zadqbrowie",
stanowi4cq wlasnoSd Gminy Orly.

1. W przetargu mogq brad udzial:
Osoby ftzyczne poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiajqc dowod tozsamoSci lub przez
pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty przedstawiajqc aktualny lvypis z rejestru oraz wla6ciwe
pelnomocnictwa i dowody tozsamoSci os6b reprezentuj4cych podmiot.
Cudzoziemcy - na zasadach okreSlonych w ustawi e z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoSci
przez cudzoziemc6w (Dz. U. 22017 r.,po2.2278).

2. Oznaczenie nieruchomoSci wg ksiggi wieczystej oraz katastru nieruchomo5ci:
Dzialka nr 289127
Powierzchnia: 2,8860 ha
Obrgb nr 0013 -Zadqbrowie w Gminie Orly, pow.przemyski, woj. podkarpackie
Ksigga wieczysta nr PRIP 100067 6031 4
3. WlaScicielem nieruchomoSci jest Gmina Orly.
NieruchomoS6 polozona jest na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy EkonomiczneJ EURO-PARK
WISLOSAN, Podstrefa PrzemySl, Kompleks Nr 4 Zadqbrowie, zarzqdzanej przez AgencjE Rozwoju
Przemysfu S.A. w Warszawie Oddzial w Tarnobrzegu.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 pa2dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
(Dz,IJ. z 2017 r. poz. l0l0 z poZn. zm.), zarzqdzajqcemu sluzy prawo pierwokupu w zakresie prawa
wlasno6ci polozonej na obszarze strefy tej nieruchomoSci.
4. Adres nieruchomoSci: Zadqbrowie Kompleks Nr 4.

5. Opis nieruchomoSci: Dzialka jest niezabudowana. Teren przeznaczony w Miejscowym Planie
Zagospodarowania przeznaczonqjako teren inwestycyjny i pod zabudowE produkcyjno -magazynowo
- skladow4t zabudowg ustugowq.
Wedfug ewidencji grunt6w i budynkow gminy Orly w sklad nieruchomoSci wchodzi uzytek gruntowy
o symbolu: ,,Ps IV - pastwiska trwale.
6. Obci4ilenia i zobowiqzania: Na przedmiotowej nieruchomoSci nie ciqLq iadne ograniczone prawa
rzeczowe ani roszc zenia osob trzecich i nie istniej E ograniczenia w rozpor zqdzanru nrq oraz nie istniej 4

I

warunki powstania hipoteki przymusowej obciqilajqcej nieruchomoSi zmocy art.34 i 35 ustawy zdma
29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. 22018 r., poz. 800) .
7. Cena wywolawcza nieruchomoSci: Dla dziall<t nr 289127 o pow. 2.8860 ha wynosi 519.480100 zl
(slownie: pigiset dziewiqtnaScie tysiEcy czterysta osiemdziesi4t 00/100 zl) netto, plus 23oh VAT.
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomoSci wraz z podatkiem VAT platna jest przed podpisaniem
umowy przeniesienia wlasno6ci w formie aktu notarialnego.
8. Przetarg ustny nieograniczony odbgdzie sig w dniu 27 stycznia202l r. (tj. Sroda) o godzinie 9:00
w siedzibie Urzgdu Gminy w Orlach, ul. Przemyska 3, sali nr 9.
Przetargzostanie przeprowadzony zgodnie zrozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 14 wrzeSnia}}}4
r. w sprawie sposobu i trybu przeprow adzania przetargow oraz rokowafr na zbycie nieruchomoSci (Dz.
tJ. z2014r.poz. 1490) orazZarzqdzeniem Nr 6412020 zdnia22 czerwca2020 r. w sprawie powolania
Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargow i rokowan na zbycie, dzierilawE i najem
nieruchomoSci gruntowych, budowlanych niezabudowanych i zabudowanych oraz lokali uzytkowych
stanowi4cych wlasnoSd Gminy Orty.

9. Warunkiem udzialu w przetargu jest wniesienie w pieni4dzu wadium. Ustala siE wadium do
przetargu na nabycie dzialki rr 289127 w obrgbie 0013 Zadqbrowie w kwocie: 103.850,00 zl (slownie
sto trzy tysi4ce osiemset pigidziesiqt 00/100 zl) Wadium naleLy wplacic na rachunek bankowy Urzgdu
Gminy Orty Nr: 28 gll3 1027 2005 3000 0045 0004 w Banku Sp6ldzielczym w Zurawicy Oddzial
", do dntaZ} stycznia 2021r. do
w Orlach, z zaznaczeniem
- dz. nr 28

god2.12.00.

Jako termin wniesienia wadium przyjgty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Urzqdu
gminy Orly.
10. Wadium wygrywaj4cego przetarg, nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia ustalonej w przetargu i przechodz4 na dochody Gminy Orly po spisaniu aktu notarialnego
przenosz4cego wlasnoSd na wygrywaj4cego przetarg.

11. Wadium pozostalych uczestnik6w zwraca sig ntezwlocznte po odwolaniu albo zamknigciu
3 dni od dnia odpowiednio: odwolania przetargu, zamknigcia
przetargu, uniewaznienia przetargu lub zakoiczenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi
sig o podanie numeru konta, na ktory nale?y dokona6 zwrotu wadium.
12, Forma sprzedaiy nieruchomo5ci: akt notarialny warunkowej umowy sprzedaLy, jako
2e w odniesieniu do nieruchomoSci prawo pierwokupu przysluguje Zarzqdzaj4cemu TarnobrzeskE
Specjalnq Stref4 Ekonomicznq EURO-PARK WISLOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dma
20paldziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych(Dz.U.22017 r.poz. 1010 zp62n. zm.).
W przypadku gdy zarzqdzaj1cy Tarnobrzesk4 Specjaln4 Stref4 EkonomicznE nie korzysta
z prawa pierwokupu zawierany jest akt notarialny umowy przenosz4cej wlasnoS6.

przetargu, jednak nie pozniej niz do

kt6ry przetarg wygral jest zobowiqzany, przed zawarciem aktu notarialnego umowy
przenosz4cej wlasno6c, do wplaty na rachunek bankowy Urzgdu Gminy Otty Bank Spoldzielczy
w Zwawrcy, Oddzial Orly, Nr: 28 9113 1027 2005 3000 0045 0004 ceny nabycia, ustalonej
w wyniku przetargu (pomniejszonej o kwotg wplaconego wadium). O terminie i miejscu zawarcra
13. Oferent,

umowy sprzedaly nabywca zostanie powiadomiony w ci4gu 21 dni od daty rozstrzygnigcia przetargu.

14, W przypadku , jeileli nabywca nie przyst4pi do zawarcla umowy bez usprawiedliwienia
w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega siE mozliwoS6 odst4pienia od umowy, a wplacone
wadium nie podlega zwrotowi.
15. Wszelkie koszty zwr1zane znabyciem nieruchomoSci ponosi nabywca.
16. W6jt Gminy

Orly zastrzega sobie prawo odwolaniaprzetargu zwa2nej przyczyny.

o nieruchomoSci bgd4cej przedmiotem przetargu moilna uzyskac
Referacie Budownictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzgdu w Orlach,
ul. Przemyska 3, pokoj tr 8, tel. (16) 671-26-93,w.23.
17. Dodatkowe informacje

w

,

18. Nabywca nieruchomoSci bEdzie mogl sig ubiegac

o

zezwolenie na prowadzenie dzialalnoSci

gospodarczej na terenie strefy.

19. Informacje dotycz4ce warunk6w uzyskania zezwolenia na prowadzenie

dzialalnoSci
gospodarczej naterenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Streff Ekonomicznej udziela zarzqdzajqcy - Agencja
Rozwoju Przemyslu S.A, w Warszawie Oddzial w Tarnobrzegtt, :ul. Zaldadowa 30,39-400 Tarnobrzeg,
tel. (15) 822 99 99, e-mail: biuro@tsse.pl, www.tsse.pl.
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Orly, dnia 27.11.2020 r.
Niniejsze ogloszenie wywieszono na tablicy ogloszen:
- Urzgdu Gminy w Orlach,
- solectwa miej scowoSci ZadEbrowie,
Ogloszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orly na stronie www.bip.ugorly.pl
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