WOJT GMINY ORI.Y
37-716 oRLY
ul. Przemyska 3

woj. podkarpackie
Orly, dnia 20.10.2021r

BGK.[V.6840.lt.202r

OGLOSZBNTE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust.

I

ustawy

z

dnia 21 sierpnia 1997

r. o

gospodarce nieruchomo6ciami

p62n. zrn.), $13 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z drua
14 wrzeSnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzetia przetarg6w oraz rokowafr na zbycie

(Dz. U.

z

2020

nieruchomo3ci (Dz.

r.

poz. 1990

z

U 22014 r. poz.l490 zp62n. zm.) oraz Uchwaly Nr XXXU188/2020Rady Gminy

Orly z dnia26 paidziemika2020r.

W6jt Gminy OrIy oglasza:

I przetarg ustny nieograniczony (licytacjg)

na sprzeda2

nieruchomo5ci niezabudowanej, polo2onej w miejscowoSci Kaszyce, stanowi4cej wlasno56
Gminy Orly

1. Przedmiot przetargu
Miejscowo5d Numer Powierzchnia

dzialki

Ksiggi
Wiecrystej

lhal

Klasa
gruntu

Cena

wywolawcza

WysokoSi
Wadium

nieruchomoSci

Kaszyce

9251t3

0,3002

PRlP/00108594/7

RIIIb

(netto)
w zlotych
63 282,00 zl

6 330 ,00 zl

2. Opis nieruchomoSci

Dzialkaniezabudowana, polozona w strefie poSredniej wsi, w obszarze zabudowy mieszkalnej,
o ksztalcie nieforemnym, lekko pochylona z dostgpem do drogi gminnej.
3.

P

rzeznaczenie nieru chomo5ci

Dla terenu, na kt6rym polozona jest nieruchomoSd nie zostal sporzqdzony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Nie zostala rownie? wydana decyzja o warunkach
zabudowy.
4. Obciq2enie nieruchomoSci
NieruchomoS6 jest wolna od obci4zeh

i zobowiqzafi.

5. Przetarg ustny nieograniczony

odbgdzie sig w dniu 24.11.2021r. (Sroda)
godzinie 09.00 w siedzibie Urzgdu Gminy Orly, ul. Przemyska 3,37-716 OrIy, sala narad
(pok6j nr 9).
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporz4dzeniem Rady Ministr6w z dnia 14
wrzeSnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowai na
zbycie nieruchomoSci (Dz. U 22014 r. poz.l490 zp62n. zm.).
o

t
14. Zgodnie z art.37 ustawy z dnta 25 lutego 1964 roku Kodeksu Rodzinny I Opiekufczy
prowadz4cej do nabycia
@z.Ul 22020 roku, poz.f :5e1 do dokonywania czywro6ci prawnej
nieruchomo6ci potrzetnalest zgodadrugiego malzonka w przypadku wsp6lno6ci ustawowej.
15. Dodatkowe informacje w/w nieruchomo6ci mo2na uzyska6 w lJtzqdzie Gminy Orly, ul.
przemyska 3, 37 -716 Orly, pokoj nr 8 w godzinach pracy urzgdu oraz pod nr telefonu (16) 671

2693 w.23.

w6"lt
mar

u

Orty, dnia 20.10. 2021r.
Niniejsze ogloszenie wywieszono na tablicy ogloszefi:
- Urzgdu Gminy w Orlach
- solectwa miejscowoSci KaszYce,
www.bip.ugorly'pl i w prasie lokalnej'
ogloszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy orly na stronie

REGULAMIN
Pierwszego przetargl ustnego (licytacji) nieograniczonego na sprzeda| nieruchomoSci niezabudowanej
oznaczonej

w ewidencji grunt6w i budynk6w w obrEbu Kaszyce Gmina Orty jako dzialka nr 925113

o pow. 0,3002 ha,

(z

przeznaczefliem pod rolnicze przestrzenie produkcyjne) oraz dzialka wchodz4cej

w sklad grunt6w komunalnych Gminy Orty i stanowi4cych wlasno6d Gminy Orly na podstawie ksiEgi
wieczystej PRIP/0010859417 (bez obciqLefi

i

zobowi1zaft) prowadzotej przez S4d Rejonowy

w PrzemySlu.

1.
2.

Cena wywolawcza dla dzialki nr 9251t3 wynosi 63 282,00 zI (netto) plus 0%

VAT.

Do pierwszego przetargu zostan4 dopuszczone osoby, kt6re do dnia 19.11.2021r. do godz. 12:00

wplacity wadium dla dzialki nr 925/13w wysokoSci 6 330'00 zl.

3.
4.

Przetarg jestwahny jeileli wadium zostanie wplacone przez co najmniej jednego uczestnika.

Osoba, kt6ra wygra przetarg wplacone wadium zostanie wliczone

w poczet ceny

sptzeda?y

nieruchomoSci.

5.

Osoba, kt6ra wygra przetarg a nie podpisze umowy sprzedaLy
organizatora przetargt, wplacone wadium przepada

i

w terminie ustalonym przez

zostanie ptzekazane na dochody budzefu

Gminy.

6.

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powolana ZarzqdzetiemNr 712021 W6jta Gminy
OrNy

z

drria

25 stycznia 2021 r. Interpretacja ustaleri zawartych w ogloszeniu o

przetargu

i regulaminie przebiegu przetargtnale|y do komisji.

7,

Inne ustalenia, kt6rych nie zawiera niniejsze ogloszenie o przetargu ani regulamin tego przetargu

nale|y do Komisji Przetargowej.

8.

Przetarg llicytacja
mo2e

g.

I uznany bgdzie zawahny,jeSli

byi mniejsze

ni|

nast4pi co najmniej jedno post4pienie, kt6re nie

lo/o ceny wywolawczej dla

dzialki

ff

9251L3 wynosi 633'00 zI.

Po trzecim wywolaniu najwyLszej zaoferowanej ceny, dalsze post4pienia nie zostan4 przyjqte.

10. Koszty zawarcia aktu notarialnego umowy sprzeda|y ponosi w caloSci nabywca.

Regulamin zatwierdzil

w6"lr
mgr

