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DziaĘąc na podstawie alt. 37 tlst' l, art' 38, art. 40 ust' l ustawy z dnia: 2l sieĘnia 1997 roku o gospodarcę nieruchomościami /Dz' U' Nr 261 poz.2603 zpóżn. zm. z
2004 roku / i na podstawie Rozporądzenia Rady Ministrów z dnia: 14 września 2004 roku w spmwie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzanj.a przętargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U'Nr20'7 poz'2l08 zpóźn. zrn' z2004 roku)

wójt Gminy czermin
Oslaszalll niczonY na sDrzedaż nieruchomośc mi€nia komunalnego wTmienion€so niżei:
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Njeruchomość jes ob.iłżona rutociąrleń kanalizacJi saniem.j o

Przetarg odbędzie się dnia 2016-07-22 o godz.900 w pokoju nr 18 Urzędu Gminy w Czerminie.
warunkiem uczestnictwa w prz€tafgujest wpłacenie wadium w pi€niądzu na konto Urzędu Gminy cz€rmin ff: 289l 8310282005 50005063 0003 Bs Mielec oddział czermin (decyduje
data wplynięcia środków na rachunek UrŻędu cminy w czermini€) najpóź'iej do dnia t8.07.2016 roku włącznie'

Uczestnicy prz€targu winni pfz€d pfzystąpieniem do lic}tacji przedstawić Komisji Przetargow€j I

l' Dowód Ępłaty wadium'
2' osoby fizycne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszpoft)'
3' w przetargu można blac udział osobiście lub na podsta\łie pehrcmocnictwa notarialnego przedłożonego w orygina|e w dniu przetargu,
4' w prąpadku nab}'\łania nieruchomości przez 9soĘgglag lub Dodmiotv nie iąlbia!9la9qbo]Łości Drawnej a Drowadzace działa]ność eosDodarcza na]eży przedstawić,

ak1uahy odpis z Krajowego Rejestru sądowego oraz odpowiednią uchwałę w}TaŻającą zgodę na wzięcie udziafu w pfzetargu i nabycie nieruchomości'
5' w prł?adku osób fizycaych pfowadzących działalność w formie sDółki c)'\łiln€i - urnowę spółki, REGoN spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie

nieruchomości bądź stosown€ umocowanie do .lziałania w imieniu spółki (pozwalające na oddatne nabyci€ nieruchomości).
6' za aktualn€ uwaza się odpisy z KRS sporządŻone nie wcześniej niż 1 miesiąc prz€d dniem przetargu'jak równi€ż jnformacje odpo\łiadające odpisowi akualnemu na podstawie

an' 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rej€strz€ sądow}łn wygenercwane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

obojga małŹonków.
8' w prł?adku uczestniclwa w przetargu jednego małżonka należy okaŻaó pisemn€ oświadcz€nie współmałŹonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o w}rażeniu zgody na

prŻfstąpienie maĘonka do pżetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będąc€j przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za c€nę ustaloną
w prŻetargu.
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w prąTadku rozdzielności majątkowej naleł okaz^ć odpowiedni dokum€nt'
osoby pozostające w związku małż€ńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złołć stosowne oświadczenie'

wysokość minimaln€go postąpi€nia wg połyższ€j tabeli'

wadium wpłacone przez osobę l1óra wygra przetarg zostaje zaliczone na pocz€t ceny sprzedał'
wadium nie podlega z\łTotowi w prz}padku, gdy:

_ Żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę \ł}'\łolawcą'
- Uczestnik prz€targu który wygra przetarg uchyli się od zawarcia Umo\ły aktu notarialnego _ nje stawi się w łyaaczonym miejscu i termini€ do podpisania umowy_ Zawarci€ umowy stało się niemoŹliw€ z pfzyczyn leżących po stTonie oferenta_ Jez€li osoba ustalona w postępowaniu przetargowym jako nab}nvca nieruchomości ni€ stawi się bez usprawi€dliwienia w niejscu i terminie podan}Ąn w zawiadomieniu

lub nie dokona wpłaty wylic}towanej ceny nabycja nieruchomości or8anizator przetargu może odstąpić od zawar€ia Umowy' a \łpłacone wadiun nie podl€ga zwrotowi.

przetargu.
sprzedający zastrzega sobi€ prawo odstąpienia od przetax9]Jbezpodaniavzycz'\.
Koszty sporądzenia urnowy notarialnej ponosi,'Nabywca'''

prawa pierwokupu sprzedająry ni€ zwraca kosŻtów umowy warunkow€j nab).wcy ustalon€mu w drodze pzetargu'

wszystkie wymienion€ wyŻj nieruchomości są przeal^cŻDne do zbycia wylączni€ w formie sprzedał-przetaĘu ni€ogmniczonego.

spełnia inne wafunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

stanowi cenę sprz€dał brutto'
Gmina czermin nie odpowiada za wady ukr.le zb}van€j nierucbomości, w Rm takŹe za nie ujawniony w Powiator4'm Zasobie Geodezyjnym i Kartogaficznym prŻebieg podziemnych
nediów. Przed przystąpi€niem do prŻetargu uczestnik zobowiąz^ny jest zapoaać się z przedmioten przetaĘu'

z póź. aL)

l1órej j€st położonaj€dna z nieruchomości ro|nych wchodzących w skład gospodarstwa fo]nego i Fowadzącą przez ten oloes osobiści€ to gospoalalstwo'
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c)towanej \łyŹej ustawy.

graniczącej z ą gniną.

sprz€daż działek w pfzetargu zostanie rozpoczęta od godziny 9 &,ia 2016-07 -22 łozpocz}nając od pierwszej dŻiałki zamieszczonej w wyżej zanieszczon€j tabeli'

']0 dni od dary ĘĄłieslenja.
szczegółoĘych informacji udziela pfacownik Urzędu Gminy pokój nr l8 codziemie w go&. od 8 m do 16m telefon: 11114|923.

Data wywieszęnia ogłoszenia: 2l czefi]iec 2016l.
Data zdjęcia wykazu: 221]piec 2016 r.

Potwierd7enie w}Ąvieszenia:'....'.''''..'.'....'..'.''''.''.'..'..


