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Orly, dnia 02.12.2020 r.

BGK.IV.6840.04.2020

OGI,OSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. I ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z p62n. zm.), $ 13 Rozporz4dzenta Rady Ministr6w z dnia
14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetarg6w oraz rokowafr na zbycie
nieruchomoSci (Dz. rJ z 2014 r . poz.l490 z po2n. zm.) oraz Uchwaly XXIV/ I 5612020 Rady Gminy Orly
z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrahenia zgody na zbycre nieruchomoSci, polozonych
w Hnatkowicach i Uchwaty XXVI11602020 Rady Gminy Orly z dma 22 maja 2020 r. w sprawie
wyrailenia zgody na zbycre nieruchomoSci, polozonych w Hnatkowicach

W6TT GMINY ORI,Y
oglasza przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaZ poni2ej opisanych nieruchomo5ci bgdqce
wlasno5ci4 Gminy Orly
LP

i

Oznaczenie

Powierzchn

nieruchomoSci
w ewidencji
grunt6w

la

wha

62

0,7000

Nr ksiggi wieczystej

PRIP/0008273014

Polozenie

Hnatkowice

Przeznaczetie w planie
zagospodarowania

Cena

wywolawcza
nieruchomoSci
(netto) w zlotych

Teren przeznaczony

w Studium
Uwarunkowafr i

Kierunk6w

23 206,00 zl
plus 0% VAT

Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy

Orty pod rolnicze
przestrzenie

produkcyjne
113

2

0,4100

PRIP/0006034411

Hnatkowice

Teren przeznaczony

w Studium
Uwarunkowari i

Kierunk6w

l6 13l ,00 zl
plus 0 %Y AT

Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy

Orty pod rolnicze
przestrzenie

produkcyjne

Obie dziallo s4 wolne od obci4zent zadluheit.

Przetarg odbgdzie

sig w dniu

07.01.2021

r. w Sali narad (pok6j nr

9)

wtJrzgdzie Gminy Orly, dla nieruchomoSci oznaczonych w ewidencji gruntow i budynkow jako dzialka
nr:

.
o

62 o pow. 0,7000 ha polozonej w Hnatkowice, gmina Orly - o godzinie 900,
113 o pow.0,4100 ha polozonej w Hnatkowice, gmina Orty - o godzinie 1000,

Warunkiem przystqpienia do przetargu jest wplata wadium w pieniqdzu dla dzialek oznaczonych
w ewidencji gruntow i budynkow jako dziatka numer:
. 62 o pow. 0,7000 ha polozonej w Hnatkowicach, gmina Orly - w kwocie 2 350'00 zl,

.

113 o pow. 0,4100 ha polozonej w Hnatkowicach, gmina Orly

- w kwocie I

620,00 zl.

1027 2005 3000 0045 0004 Bank Spoldzielczy w Zurawtcy Oddzial
r do godziny 12:00. Zaterminow4 wplatg uznaje sig datq wplywu
04,01.2021
do
w Orlach, najp6iniej
winien wskazywa6 jednoznacznie jakiej nieruchomoSci
wadium
wplaty
na konto g-iny. Dowod
tym
samym uprawniony jest do wzigcia udziatu w przetargu.
dotyczy *ftutu oraz kto wplacil wadium i

na konto Nr Zg 9l 13

Wadium wplacone przez NabywcE nieruchomoSci zostaje zahczone na poczet ceny nabycia
i przecho dzinadochody Gminy Orly po spisaniu aktu notarialnego. JeLeli osoba ustalona jako Nabywca
nieruchomoSci nie przyst4pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu

terminie podanym w zawiadomieniu, W6jt Gminy Orly moile odst4pi6 od zawarcta umowy'
a wplacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwiqzane z przeniesieniem prawa wlasnoSci

i

nieruchomo5ci pokrywa Nabywca nieruchomoSci. Pozostalym uczestnikom przetargl wadium zostanie
zwr6cone niezwlocznie od zamkniEciaprzetargu na podane przeznich konta. Wadiumzwtaca sig tak2e
w przypadku odwolania, uniewaznienia lub zakofrczenla przetargu wynikiem negatywnym.

Uczestnik przetargt winien przedloby,d komisji przeprowadzaj4cej przetarg dokument tozsamoSci.
W przypadku innych podmiotow ni| osoby frzyczne, konieczne jest dodatkowo przedlozenic
gdy dziala
dokumentu (orygin al), zktorego wynika upowaznienie do reprezentowania tego podmiotu, a
pelnomocnik, koni ecznejest przedlozenie pelnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W przypadku
udziafu w przetargu osob pozostaj4cych w zwiqzktmalzenskim, kt6re obowi4zuje ustawowa wsp6lnoS6
majqtkowa konieczne jest stawiennictwo obojga malzonk6w lub jednego z nich ze stosownym
pelnomocnictwem w formie aktu notarialnego lub z notarialnqzgodq (oryginalem) drugiego malzonka
na uczestnictwo w przetargu w celu odplatnego nabycia nieruchomoSci. W przypadku rozdzielnosci
maj4tkowej nalehy przedlohyt, dokument ustanawiajqcy rozdzielnoS6. w przypadku osob
razie
reprezentuj4cych osoby prawne - stosowne dokumenty potwierdzajqce reprezentacjq podmiotu' W
przyszlych
chgci nabycia nieruchomoSci w udzialach koniec znyrnjest wplata wadium przez kazdego z
wsp6lnabywcow w wysokoSci odpowiednio do nabywanych udzialow oraz obowi4zkowy udzial
w przetargu kazdego z wspolnabywcow lub na podstawie ww. pelnomocnictwa.

byi odwolany z uzasadnionej przyczyny. Ogtoszenie o przetatgu umieszczone zostalo
w spos6b zwyczajowo przyjgty tj. na tablicy ogloszefr w gminie Orly oraz solectwa wsi Hnatkowice,
przetargmoze

(Zycie
Biuletynie Informacji publ icznej www.bip.ugorly.pl. Ponadto w prasie o zasiggu powiatowym
Podkarpackie) zostaje zamieszczony wyci4g z ogloszenia o przetargu'
Dodatkowe informacje mozna uzyskad w Urzqdzie Gminy Orly ptzy ul' Przemyska 3 '
( 16) 671 26 93 w . 23.
37 -716 Orly, pokoj nr 8 w godzinach pracy urzgdu oraz pod nr telefonu
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