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Działając na podstawie art' 37 ust' l, art. 38, art. 40 ust. l ustawy z dnia: 2l sieĘnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dz. U. Nr 261 poz.2613 zpóźn. z\. z
2004 roku / i na podstawie RozporŻądzenia Rady Ministrów z dnia: 14 września 2004 roku w spmwie w spmwie sposobu i trybu przeprowadzanlaplzetalglw oftz
rokowań na Żbycie nieruchomości (Dz' U. Nr 20'7 poz.2108 z pó^. zm. z 2004 roku)

Wójt Gminy Czermin
o s.łas za Drzetarg ustnY nieograniczonv na sDrzedaż nieruchomości mj ienia komunaln€so wvmienioneoo niżei:
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Nr działki Cena Minimalne
postąpienie w

Księga
vieczysta MPOZ}

Teminy
zagospodaro

Uwasi

2 otałęŻ 2101 o,23 23350 3000 240 TBlI\ł00036239D zgodni. z d' 43 Uś 2pk l ub*f o pod łu od towańł i usłng
nimchorośó je$ Mlniona z po&&u'
osobi. feigj.dżielż*cy p."fslnguj. pnwo pieMkupu M
podsbwi. d3 Ńhły o kMaliomiu uśloju Bli.go'
Działka jśi ob.'ążon! linią.lekfu nggelyczĘ śrcdn'ego i.pię.ia

3 orzlęż 2099 0,15 15350 2000 1ó0 TBllł000362]9/o zg.dnie z d 4] Uś 2 pr1 l Eto9y o p.dalku od llMńw i uslng
dfrchomośó jsi Mlniona z pod.lłu
osobie fujĆj dŻidwcy pŹysfugu]. pńfu pifukĘu m
pod.byi. d.3 Bh*] o k!żltołbiu uśrcju rcln.go
&ialka jśl ob.iąfu na linią elełfu n*getylzĘ śrcdli.go napjęcia

4 ol'aĘż 2098/2 0,14 14350 2000 150 TB I M/00036239/0
4o!pda!ói!elM*o

zgodnie 2 rą 4] uŚt' 2 p*t' l un.ły o podaL\a od l(l*łów i Bhg
ni.nchoność jśt nolniona z pod!'*u
Gobie t.cij dzidwcy pŹFfuguj. pńło pimkĘu na
podgwie dj Eta*] o kzbłosu'u uŚtoju ńIneg.
D2'alta].st obciążoń. linią elelfu en*gptycł4 śĘdni.go nap jęc ja

1 Łysaków kompleks
'760/r i
161/L

0,r500 10800 2000 110 TB I M/00036034/3
rysFdmłńnrM.go

zgodnie z d 4] Uś 2 pr1' l Bu*y o podilh on l(Mów i ufu!
nienchoność jśt nolniona z poda'*u

ośobie tEciej dziefuwcy pŹ}sfuguj. pBuo p'ńokĘu m
podlwje d 3 Eta*y o kzbło*an'u uŚroju iolneg.
balki sa Óbciżone linia elelto.ne

I Łysaków '76r/2 0,0925 4000 500 40 4oryfuearfu{o
zgodii. u d 43u '2ph l Uśał'y o pŃatla od toMów i Ńln!
nj.fuhoność j.ś RÓlniona z podal*u
osobie f4ci.j_drie'.9cy przyśfuguje pnm pi.RokĘu ia
po&Ńie ań ] Btowy o kśaalto* iu ustoju rclreco.
Dzi.]ka ńś obcińna l'ni' .l.łhdł

Przetarg odbędzie się dnia 201ó_07-22 o godz.1000 w pokoju nr 18 Urzędu Gminy w Czerminie.
wafimki€m uczestnictwa w przetargujest w!łacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy czermin nr: 28918310282005500050ó30003 Bs Mielec oddział czermin (decyduje
data łpłynięcia śrcdków na mchunek UrŻędu Gminy \ł czerrninio najpóz ej do dnia 18'07'20ló rcku wĘcaie'

Uczesmicy przetargu winni Fzed przystąpi€njem do lic}'tacji przedstawić Komisji Przeta€owej I
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l . Dowód tĘłaty wadium,
2. osoby fizyczn€: dowód potwierdzający to^amość (dowód osobisry lub paszport)'
3. w przetargu moala brać udział osobiści€ lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetaTgu'
4. w prąpadku nab}Ąłania nieruchoności przez osobv pmwne lub Dodmiotv nie Dosiadaiac€ osobowości Drawnei a Drowadzace działalność eosDodarcza naleł przedstawić'

aktualny odpis z Krajowego Rejestru sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziafu w prŻ€targu i nabycie nienrchomości.
5. w prz}Tadku osób fizycaych prowadących działalność w formi€ SDółki C'vilnei umowę spółki, REGoN spółki, odpowiednią uchwałę pozwalaj4cą na odpłatn€ nabycie

ni€ruchorności bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłame nabycie nieruchorności)'
ó. za aktualne uważ2 się odpisy z KRs spolądzone ni€ wcz€śniej niŻ l miesiąc przed dni€m przetaĘu' jak równieŹ informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstaw'le

alt. 4 ust. 4a Usta'\ły o Krajowym R€jestrze sądowym wygen€rowan€ ni€ wcz€śniej niż 1 miesiąc przed dniem przetafgu'

oboiga malŻonło$'
8. w pr4?adku ucz€stnictwa w prŻ€tar8u j€dnego małŹonka na]eży okazać pisemne oświadczenie współmałżonlG, z notarialn}m poświadczeni€m podpisu o w}TaŹeniu zgody na

przysĘpienie nałżonl(a do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze Środków pochodzących z majątku wspó]nego za cenę ustaloną
w prŻetargu.

9. w pr4Tadku rozdzielności majątkowej nal€zy okazać odpowiedni dol:ument'
10' osoby pozostając€ \ł związku małżeńskin a zamierąjąc€ nabyć niefuchomość z majątku odrębne9o zobowiązane są zŁożryć stosowne oświadczenie.

wysokość minima]nego posĘpienia wg połryższej tab€li'

wadium 
""łacone Fzez osobę która wygra przetarg zostaje zaliczone na pocz€t ceny sprz€itaży'

wadium nie podlega zwrotowi w plzypadku, gdy:
- Żadm z uczestników Ezetargu nie zgłosi posĘpienia ponad c€nę \ł}voławczą,
_ Ucz€stnik przetafgu który \łygfa pfzetaĘ uchy|i się od zawa'cja Umowy aktu notarialnego - nie stawi się w \łTznaczon}m miejscu i terminie do podpisania umow}
_ Zawarci€ umo\łT stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta
_ JeŻli osoba ustalona w postępowaniu pfzetaĘowym jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedlirvienia w miejscu i teminie podan}'n w zawiadomjeniu

lub ni€ dokona wpłaly wylic}towanej ceny nabycia niefuchomości ołganizator przetargu moze odstąpić od zawarcia Umowy, a wpłarone wadium nie podlega z\łTotowi.

przetargu.
Spfzedający zastrz€ga sobie prawo odsĘpienia od przetargu b€z podania przycąn'
Koszty sporządzenia umowy notarialn€j ponosi 

''Nab}'wca 
''

prawa pierwokupu Sprzedający ni€ zwra€a kosztów umo}ły warunkow€j nab}r'cy ustalonemu w drodze pfzetargu.

wszystkie vrymienione wyżej njeruchomości są przeanaczone do zbycia łTĘcznie \ł formie sprzedał-przetafgu ni€oganiczonego.

sp€łnia inn€ warunki podan€ w ogłoszeniu o przetargu.

wyrysem z mapy €widencinej omz w}"isem z ewidencji g'untów i budynków. okazanie punktów granicznych nieruchomości moż€ nastąpić na łczenie i wyłączny kosż kupującego.

stanowi cenę sprzedażry brutto.
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Gmina czermin nie odpowiada za wady ulqde zb}'wanej nieruchomości' w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie G€od€zyjn}m i Kańograficzn}m przebieg podziemlych
mediów Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąz any jest zapoanać się z przedmiot€m przetalgu'

zpóż. z]':''') ale ąodnie z d. la w/w ustawy prŻąisów tej ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha'

Sprzedaż działek w przetargu zostani€ lozpoc4ta od godziny 10 dĄia2016-01'22 rozpoc4nając od pieMsz€j działki zami€szczonęj w wyże.j zamieszczon€j tabeli'

prŻez okres 30 dni od daty wyMi€szenia.
szczegółowych infomacji udzi€la pracorłnik Ufzędu Gminy pokój nr 18 codziennie w godz' od 8 00 do 16Ń relefo].l 177'741923 '

Data \ł}avies7en ia o8łoszen la: 2 l c zerwiec 20 l ó r'
Data zdjęcia wykazu: 22 lipiec 2016 r.

PotwierdTenie wywieszenia:.......................................


