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Orly, dnia 01.12.2021

r,

BGK.rV.6840.08.2021

OGI-OSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust.

I

ustawy

z

dnia 21 sierpnia 1997

r. o

gospodarce nieruchomoSciami

poz. 1899 z p62n. zm.), $13 Rozporz1dzenia Rady Ministr6w z dnia
14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzeniaprzetargow oraz rokowari na zbycie
nieruchomo6ci (Dz. IJ 22014 r. poz.l490 zp62n. zm.) oraz Uchwaly Nr XLVV279l202l Rady Gminy

(Dz. U.

z

2021

r.

Orly zdnia?9 wrzeSnia 2021r.

W6jt Gminy Orly oglasza:

I przetarg ustny nieograniczony (licytacjg)

na sprzeda2

nieruchomoSci niezabudowanej, poloZonej w miejscowo5ci Tr6jczyce, stanowiqcej wlasno56

Gminy Orly

l.

Przedmiot przetargu

dzialki

lhal

Ksiggi
Wieczystej

23015

0,1231

PRlP/00008541/0

Miejscowo5d

Tr6jczyce

KIasa

gruntu

RII

Cena

WysokoS6

wywolawcza
nieruchomo5ci
(bruffo- podatek
VAT zwolniony)

Wadium zl

3l

218,00

3122,00

2. Opis nieruchomo5ci

Dzialka niezabudowana, polohona w strefie centralnej wsi i poSredniej gminy, w obszatze
zabudowy mieszkalnej o ksztalcie nieforemnym, teren bylej cerkwi prawoslawnej wraz
z cmentarzem - objgty ochrona konserwatorsk4.
3.

P

rzeznaczenie nieruchomoSci

Dla terenu, na kt6rym polozona jest nieruchomoS6 nie zostal sporzqdzony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Nie zostala r6wnie2 wydana decyzja o warunkach
zabudowy.
4. Ob ci1ienie nierucho mo5ci
Nieruchomo6d jest wolna od obciEzehi zobowiqzah.

t

5. Przetarg ustny nieograniczony odbgdzie sig w dniu 10.01.2022r. (poniedzialek)
o godzinie 09.00 w siedzibie

Urzgdu Gminy Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly, sala narad

(pok6j nr 9).
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z RozporzEdzeniem Rady Ministr6w z dnia 14
wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowah na
zbycie nieruchomoSci (Dz. U 22014 r. pozJ490 zpoLn. zm.).
6.

W przetargu mogq brad udzial

Osoby ftzyczne- poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiaj4c dow6d tozsamoSci, lub przez
pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty- przedstawiaj4c aktualny wypis z rejestru oraz wlaSciwe
pelnomocnictwa i dowody tozsamoSci os6b reprezentuj4cych podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomo fici przez atdzoziemc6w (Dz.U . z 2017 r., poz. 2278)
7.

Warunki udzialu w przetargu

Warunkiem udzialu w przetargu jest wniesienie w pieni4dzu wadium, kt6re zostalo
okreslone w tabeli, zamieszczonej w pkt I niniejszego ogloszenia.
Wadium naleLy wplaci6 na konto Nr 28 91131027 2005 3000 0045 0004 Bank Sp6trdzielczy
w Zurawicy Oddzial w Orlach, najp6fniej do 05.01.2022r. do godziny 12:00. Zaterminowq
wplatg uznaje sig datg wplywu na konto Urzgdu Gminy Orly.

W tytule wadium naleLy poda6 imig i nazwisko osoby przystgpuj4cej do przetargt
oznaczenie nieruchomo6ci, zgodnie ztabelqzamieszczon4 w

oraz

pkt lniniejszego ogloszenia.

Osoby tczestticz4ce w przetargaprzekladajE komisjiprzetargowej dow6d wplaty wadium.

Uczestnik przetargu, ktory wplacil wadium i zostal zakwalifikowany do przetargu uczestniczy
w przetargu osobiScie lub przez pelnomocnika do tego uprawnionego, w przypadku osob
prawnych tczestniczq osoby do tego umocowane.

8. Wadium wniesione w pieni4d^t przez uczestnika przetargu, kt6ry przetarg wygral
zalicza sig na poczet ceny nabycia nieruchomo5ci. Wadium wniesione przez pozostalych
uczestnik6w przetargt zwraca sig niezwlocznie po odwolaniu albo zamknigciu przetargu,
jednak nie pozniej ni2 do 3 dni od dnia odpowiednio : odwolania przetargu, zamknigcia
pr zetar gu, uni ew azni e nia pr zetargu lub zakohczenia pr zetar gu wyn i ki em ne g atywnym.
9. Osoba, kt6ra wygrala przetarg, zobowiqzana jest do zaplaty ceny nabycia nieruchomoSci,
zgodnie z protokolem z przetar,gu nie poLniej, niz do dnia zawarcia umowy notarialnej.

zawarcia aktu notarialnego zostanie okre6lone w odrEbnym
zawiadomieniu, wyslanymnajp62niej w ci4gtt2l dni od dniarczstrzygniEcia przetargu. Termin
nie moze by6 kr6tszy ni27 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia.

10. Miejsce

i termin

11. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, jeSli osoba, kt6ra wygralaprzetarg uchyli
sig od zawarcia notarialnej umowy sprzeda|y poprzez nieusprawiedliwione niestawiennictwo

sig w wyznaczonym miejscu
1 0 niniejszego ogloszenia.

i terminie okreSlonym w zawiadomieniu, o kt6rym mowa w pkt

12. Koszty zwi4zane z nabyciem nieruchomoSci

pokrywa nabywca.

13. Zastrzega sig mozliwo66 odwolania przetargu bez podaniaprzyczyny,

14.Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeksu Rodzinny I Opiekufrczy
(Dz.lJ. z 2020 roku, po2.1359) do dokonywania czynnoSci prawnej prowadz4cej do nabycia
nieruchomo6ci potrzebna jest zgoda drugiego malhonkaw przypadku wsp6lnoSci ustawowej.
15. Dodatkowe informacje w/w nieruchomo6ci mozna uzyskad w Urzgdzie Gminy Orly, ul.
Przemyska 3,37-116 Orly, pokoj nr 8 w godzinach pracy urzgdu oraz pod nr telefonu (16) 671
26 93 w.23.

w6xr

wr

Orly, dnia 01.12.202b.
Niniejsze ogloszenie wywieszono na tablicy ogloszefl:
- Urzgdu Gminy w Orlach
- solectwa miej scowoSci Tr6j czyce,
Ogloszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orly na stronie www.bip.ugorly.pl i w prasie lokalnej

REGULAMIN
pierwszego przetarguustnego (licytacji) nieograniczonego na sprzeda?nieruchomoSci niezabudowanej,
( przeznaczeniem pod rolnicze przestrzenie produkcyjne), oznaczonej w ewidencji grunt6w

z

i budynk6w w obrgbie Tr6jczyce Gmina Orly jako dzialka nr 230/5 o pow. 0,1231 ha, wchodz4cej
w sklad grunt6w komunalnych Gminy Orly i stanowi4cych wlasno66 Gminy Orly na podstawie ksiggi
wieczystej PRIP/00008541/0 (bez obci4Lefi

i

zobowi4zafi) prowadzonej przez S4d Rejonowy

w PrzemySlu.

1.

pruetarg

zostaN

ogloszony dnia 01.12.2021r.

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orly,

w siedzibie
,, Zycie Podkarpacki e" orazwyrvieszony zostal na tablicach ogloszefi
Urzgdu Gminy orly przy ul. Przemyska 3 i solectwa wsi Tt6jczyce.

prasie lokalnej

2.
3.

Cena wywolawcza dla

dzialki ttt 23015 wynosi 31 218,00 zl (netto) plus 0% vAT

do godz' 12:00
Do pierwszego przetargu zostan4 dopuszczone osoby, kt6re do dnia 05'01.2022r.
wplacity wadium dla dzialki nr 23015 w wysokosci3 122,00 zl.

4. Przetarg jes t wa2ny je2eli wadium zostanie wplacone przez co najmniej jednego uczestnika'
5. Osoba, kt6ra wygra przetarg wpiacone wadium zostanie wliczone w poczet ceny sprzeda2y
nieruchomoSci.

6.

a

Osoba, kt6ra wygf

przetarg

a nie podpisze umowy

organizatora przetargu, wplacone wadium ptzepada

i

sprzedaLy

w terminie ustalonym przez

zostanie przekazane na dochody bud2etu

GminY'

7.

712021 W6jta Gminy
Przetargprzeprowadzi Komisja Przetargowa powolana zarzqdzeniemNt

Orly

z

dnia

25 stycznia 2021 r. Interpretacja ustalefi zawattych w ogloszeniu o

przetargu

i regulaminie przebiegu przetargo naleLy do komisji'

g.

regulamin tego ptzetargtt
Inne ustalenia, kt6rych nie zawieruniniejsze ogloszenie o przetargu ani
nale|y do Komisji Przetargowej.

g.

Przetarg/licytacja
mo2e

byi

I

mniejsze

kt6re nie
tznany bgdzie zawaany,jesli nast4pi co najmniej jedno post4pienie'

ni|

lo/oceny wywolawczej dla dzialki

w

23o15 wynosi 312,00

zl'

nie zostan4 przyjqte'
10. Po trzecimwywolaniu najwy2szej zaoferowanej ceny, dalsze postQpienia
nabywca'
11. Koszty zawarciaaktu notarialnego umowy sprzedaay ponosi w calosci

Regulamin zatwierdzil
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