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Działając na podstawie art. 3 7 ust' l ' art. 3 8. art' 40 ust' 1 usta$} z dnia: 2 l sierpnia l 997 roku o gospodarce n ieruchomościam i /Dz. U ' Nr 26 ] poz' 2603 z póżn. zrfl. z
2004 roku / i na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia: 14 września 2004 foku w sprawie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetaĘów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.Nr207 poz' 2108 zpó^. zm. z 2004 roku)
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Przetarg odbędzie się dnia 2016-lŻ-09 o godz. 900 w pokoju nr 18 Urzędu Gnliny w Czerminie.



warunkiem uczestnjctwa w Ez€targujest ł!łacenie wadiuin w pieniądzu na konto Urzędu Gmjny czermin nr: 289l83 10282005500050630003 Bs Mielec oddział cz€rmin (decyduje
data \łpłynięcia środków na rachunek Urzędu Gminy w czerminie) najpóźniej do dnia 5.l2.2o16 rol_u wĘcznie'

Uczestnicy przetafgu wirni przed prrystąpi€niem do lic),tacji przEdstawić Komisji PrŻetargow€j:

l. Dowód \ł?łaty wadiurn,
2' osoby fizycme: dowód potwierdzająry lożsamość (dowód osobisty lub paszpod,
3. w przetargu moha bmć udział osobiście lub na podstawie p€bomocnictwa notalialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetafgu,
4. w prł?adku nab}rłanja nieruchomości Prz€z osobv Dra\łn€ lub Dodmiow ńie posiadaiace osobowości Drawnei a prowadŻace działa]ność eosDodafcza naleł przedstawić'

a}tualny odpis z Krajowego RejeŚtru sądow€go oraz odpowiednią uchwałę ił}Tażającą zgodę na *zięcie u&iału w pfzetargu i nabycie nieruchomości.5' w prłT'adlfir osób fizyczrtych prowadzących działalność w formio soółki cłl'vih€j - umowę spółki' REGoN spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłame nabycie
nieruchomości bądz stosolłIe umocowanie do działania w irnieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajor{łn Rejesrze sądo'!ł}łn wygenerowanę nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu'

obojea małżonków.
8. w prz}?adlo uczestnictwa w przetargujednego małżonka na.leł okazać pisemne oświadcz€nie wspóhnałżoŃą z notadalnym poświadczęnjem podpisu o wyrażeniu zgody na

przysĘpienie małżonka do pżetargu z zmniarem nabycia ni€ruchomości będąc€j przedmiot€m przetalgu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustalo;ą
w przerargu.

9' w prłpadlT rozdzie]ności majątkowej należy okauć odpowi€dni dolument.
10. osoby pozostające w zlviązku maŁeńskim a zamierzając€ nabyć nieruchomość z majątku odĘbnego zobowiązane są złołć stosowne oświaalcz€nie.

wysokość miniinalnego posĘpienia wg powyzszej tabeli'

wadium upłacone prz€z osobę kóra wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sFzedaży'
wadium nie podĘa zwlotowi w prŻFadku, gdy:

- Żaden z uczestników przetatgu nie zgłosi posĘpienia ponad cenę w}r'oławczą,

_ Ucząstnik pnetargu ldoly vrygIB pfzetarg uchyli się od zawarcia Umorły al(tu notarialnego _ nie stawi się w wyalaczonyrn miejscu i teminje do Podpisania umo\ły
' _ zawarcie umowy stało się niemożliw€ z prŻycąT leących po stronie of€renta

- Jeż€li osoba ustalona w postępowaniu przetargowymjako nab}vca ni€ruchomości ni€ stawi się b€z usprawiedliwienia w niejscu i t€rminie podanym w zawiadomieniu
lub nie dokona 

"płaty 
wylic}'towanej c€ny nabycia nieruchomości organizator przetargu może odstąpić od zawarcia Umowy, a w?łacone *tdium nie po<lĘa zwrotowi'

pfzetaĘu'



Sprzedający zastrzega sobie prawo odsĘpi€nia od przetaĘu b€z podania prŻyczyl.

płzetargu. w prz}padku skorłstania przez uprawnionego z prawa pierwokuPu sprz€dający nie z\łmca kosźów runovy waruntowej nab}.wcy ustaionemu w drodze przetaĘu.
wszystkie wymienione \łyżej nieruchomoś€i są przeaaczone do zbycia wyłączni€ w formi€ sprz€dał_przetargu nieograniczonego'

speh a inn€ wanmki podane w ogloszeniu o przetargu'

slanow j cśnę sprzedaż} brufl o.
Gmin6 czermin ni€ odpowiada za wady ułłte zbywanej ni€ruchomości, w łłn takż za nie ujav.niony w Powiatowym zasobie Geodezyjn}m i Kar1ograficzn}łn przebieg podziemnych
mediów. Przed przysąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązanyjest zapoaać się z przedmiot€m prz€targu.

właścicielem, ua*owniki€m wieczystym, sainoism}m posiadaczem lub dzi€rżawcą nieruchomości ro]nych, kórch Ęcana powierzchnia uż},tkó; roI''y"l' ol" po"ni"- :ob iuj

rolnego i prowadzącą przez ten okles osobiście to gospodarstwo. w przetargu mogą wziąó udział osoby, które spełli4 walunki okeślone w art' 6 ustawy i inia l1 kwińia2003 r. o

Fą?adku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetaJgu nabywa nieruchomośó na powiększenie gosPodarstwa roazinnego jednal ao-powierzchni nie wiikszej nż 300 h;, ; ';tń;;ni€ruchomośó rolnajest położona w gminie, w któĘ ma miejsce zamieszkania nab}.'ca lub gminie graniczĄc'ej zą ernrĄ, 
-

spfzedaŹ działek w przetargu zostanie rozpoczęta od godzinJ 9 dnia 2016-1249 rozpocz}nając od pieruszej działki zanieszczon€j w wyżej zamieszczonej tabęli.

int€metowej: htlp://czermin.biulełT-net prŻeŻ okes 30 dni od daty wwieszenia.
szczegółowych informacji udziela pracownik UrŻędu Gminy pokój nr l8 codziennie w godz. od 8 00 do 16N te|efot 1'7714:1923'

Data w}.wiećzenia ogIoszenia| 8 listopad 2016 r.
Data zdjęcia wykazu: 8 gudzień 201 ó r.

Potwieńzenie \ł}.łiąsz€nia:
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