
Nr ó840'2'3'2016 czermin. Ż01'7 -02-22

Działając na podstawie art' 37 ust. 1, ań. 38, ań. 40 ust' l ustalr! z dnia: 2l sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 26l poz' 2603 zpó^. z 1. z
2004 roku / i na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia: 14 września 2004 roku w sprawie w sprawie sposobu i trybu przeplowadzania przetafgów ofŁ
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nt 207 poz' 2108 z póżn. zfi' z 2004 roku)

o
Wójt Gminy Czermin

aszallDrzeta na rzeda]ż nieruchomości mienia komun mlenlonepo nlz€l:
L
.p

Nr
działki w MPOZP

Zi€mpniów 130 0,0549 2500 N' podsbłie z a( 43 u ' l pk' 9 ufu*y o po{l ku Ń towjw i uslDg
(DzU 20l6.710j L) niduchomość jeś #olnioM z podalta vAT
olobl. lrź.Ęi_dli.'ź.y.y puyslucuj. pnwo pi.Bokupu nr pod*rvi.
tń3 uślrłx o klut }tos.nju unmju.olnćgo.

Ziempniów 460/t 0,43 9000 1000 90 TB I M/0O0,1O221/6 Na podsbwie z'ń 41Nt l pk 9 uśał'y o pod.lłu od lowłów i uslug
(Dz U 20l6.710 j L) nimchomość jeś olniom z podaeu vAT'
olobi! bci+d'i.r'rvcy pż}shgujs pnvo pi.Rokupu n' po&i.vi.
!ń3 ośt 'J o łs't!łb*r.iu lsfuju .oln.go.
Nnnchomość nie DoŚia& dmlmu d

Lysaków

755/1i
'756/l

o,1454
0,1413

14700 ,r000 350 TB l M/0003ó034B Na podsbwie z.ż 41Uś l pr1 9 Glał] o podalłu od 
'ow&ów 

i uŚług
(Dz U'r0ló.7l0 j'o nierucbonośó j.ś łolniona z poddlu vAT'
ombi. fuci+d'i.r'r*.} prłsłUguj. pn*o pi. okupu n. podśl.Yi.
rń3 6t*' o lvb}bvr.iu nsfuj! .oln.go.
Niąchonoł d ob(ie@ linń 1apo}:ftną en. L.tyt. { lednesD
mDieja i miek.o*avn 

'm.ńsiĆnLysaków 0,80 12300 'rBl]ln/0ł076251/4

DEC,N.
vII.75lO.l4.2ot5

N' podśbwie z 
'n 

4] u ' l prl' 9 uśawy o poddka od low jw i 6fug
(oz'U'20l6.7l0 j'L) nieruchomość jen łolńiom z podatku vAT'
Nnnchoność nie posiad! dośępu do drogi publieio]

Łysaków 963 0,50 7800 1000 8o 'rBtv/0n076251t4
DEC.N,
vn.7510.14.20r5

Na podsbwie z .t 4] Uś 1 pk 9 Elał] o poda&! od los&ów i uslug
(Dz U'20l6 7l0 j'l ) nieruchomość jeś olniona z p.d.lłU vAT
NinchmośćJ.I obciąŻoM ];nią fupos frn{enflge)cn ą nedn'ego

6 Bfeń
Osuchowski

1005/2 0'084Ż 7000 1000 10
NrC.III.
10t61718/95

N! podŚLvie Ż d 4] uśL ] pkl 9 Btlvy o podaku od lowaów i usfu!
(Dz'U'20ló 7l0 j'l') nierucbono.ó l.ś łolniona z loddłu vAT'
osbig fud+dzi.r'r*.} prł:ługnj€ pn*o pieHokupu n podś.Yi.
r.i3 Btir o reblb*..iu 6tuju .ol..sc
Ńm.hmość j.$ obciążoE linią iapowicfuą .nłgłycną niskieg.

7 Łysaków 286/28 0,t372 r r 300 1500 t20 TBlM/o003ó034/3 Nie Na podsbwie z a ' 4] BL l pk 9 Etaq o poda&u od low&ów i sfuE
(Dz'U'2oló 7l0 j'l') niencboność jśt eolnjona z poda*U vAT'
ombi. tzci.idzićrnłcy pr'ysluguj. pnło pfunokupu .! pod$łie
rń3 B!*} o kźtoł'triu Etoju mlmgo'
Ńc.!.homoścj.d ob.iłżonaliniąńapołiefuąenelg.ry.nąniskielp
nap'ęc'Ą pŹyłą.@' wodo.i9go'rmi o śLóicy ]2 nń i prcjeklo*ai}ń

I Ziempniów 4t4/t 0,2s 35000 4000 350

69sĄ4
(Dż' U '20l ó'7 I0 ] 'l') ńiefuhoność j.ś eolnioni z pod.tku v AT'
\.fu'bonoł ieJ ob.ił_n' lńń F'mwi.ma . 

'.' 
gdv' zno {'.go dpię.ia

9 otałęż 873/2 0, r408 4500 500 50 TB l nł000]6ż]9,t Nie Na podsbvie z ań' '1] uL l pkL 9 usbły o p.da&U od tołń* l usług
(Iż'U.2oló'7l o j'l') ńifuhmoście$ ?olniona z po.tatku vAT.



Przetarg odbędzie się dnia 2017-03-27 o godz,90n w pokoju nr 18 Urzędu Gminy w Czerminie.

warunkiem uczestnictwa w pfzetargu jest \łpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy czermin nr| 28918310282005500050630003 BS Miel€c oddział czermin (decyduje
data wpł}mięcia środków na rachunek Urzędu Gminy w czetminie) najpóźniej do dnia 2.03.20l7 roku włącz e.

Ucz€stniry przetargu wirmi przed przysąpieniem do lic},tacji przedstawić Komisji Przetargowej:

l' Dowód *płaty wadium'
2' osoby fizycae: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisł lub paszpoń),
3. W przetargu moala btać udział osobiście lub na podstawie pehomocnictwa notaria|nego Fzedłożonego w oryginal€ w dniu przetargu'
4' w pfąpadku nabylvania niefuchomości przez osobv Drawne lub Dodmiotvnie Dosiadaiace osobowości omwnei a Drowadzace aIziałalność gospodarcza nal€ży przedstawić'

aktualny odpis z Krajowego Rejestru sądow€go ofaz odpowiednią uchwałę w}mżającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.
5' w pfzwadku osób fizycznych prowadzących działalnośó w fomie sE&l]eylibgi umowę spółki, REGoN spółki, odpowiednią uchwałę Pozwalającą na odpłatn€ nabycie

nieruchomości bądź stosown€ umocowani€ do działania w imjeniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
6. Za akualn€ uważa się odpisy z KRs sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniein prŻetargu,jak ró\łnieŻ informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie

ań. 4 ust. 4a Usta{ry o Krajowyn Rejestrze sądowym wygenerowane nie w€ześniej niż l mi€siąc prz€d dni€m przetaĘu.
7. w prz}Tadku nab}Ąvania nieruchomości przez osobv fzvcae Dozostaiace w zwiazLu nałżeńskim (równi€ż wspólników spółek c)'lvilnych) na przetargu wymaganajest ob€cność

obojga małżonków'
8. w prz)padku uczestnictwa w przetargujednego maŁonka naleŹy okazać pisemne oświadczenie współmaŁonta, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wymżeniu zgody na

przysąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia ni€fuchomości będąc€j przedmiotem przetargu z€ środków pochodzących z majątku wspólnego za c€nę ustaloną
w przetargu.

9. w prz}padku rozdzielności majątkowej naleł okazać odpowiedni dokume
l0' osoby pozostające w związku małżeńskim a zamięfzające nabyć njeruchomość z maiątku o&ębnego zobowiązane są złozyć stosowne oświadczenie'

wysokośó minimalnego posĘpienia wg powyższej tabe]i.

wadium wpłacone pfzez osobę kóm wygfa pfzetaĘ zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedał.
wadium nie podlega zsTotowi w prŻpadku, gdy:

- Źaden z uczestników przetaryu nie zglosi postąpi€nia ponad cenę wywoławczą'

_ Uczestnik przetargu L1óry wygra przetalg uchyli się od zawarcia Umowy all1u notarialnego _ ni€ stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie do podpisania umoły

' _ zawafcie umowy stało się ni€noŹliw€ z przyczyn leżących po stfoni€ oferenta

- Jeż€li osoba ustalona w postępowaniu przetalgo\Ą)m jako nab}.wca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w niejscu i terminie podan}m w zawiadomieniu
lub nie dokona wpłaly wylic}towanej ceny nabycia ni€ruchomości organizatof przetargu może odstąpić od zawarcia Umowy, a !ł?łacon€ wadium nie podlega Ż!łłotowi'

pfzetalgL
Sprzedający zas!_zega sobie prawo odsĘpienia od prŻetafgu bez podania przycz}łl.



prŻetargu' w prz}padku skorz}ttania prŻez upmwnionego z prawa pi€rwohrpu Sprzedający nie z\łTaca kosztów umo\ły waruŃowej nab}Ąvcy ustalonemu \ł drodze przetargu.
wszystkie \łYmienione \łyż€j niefuchomości są prŻemaczone do zbycia wyłącznie w formie sprzedaŻy_plz €targu nieograniczoaego'

spehia inne warunki podane w ogłoszeniu o przetargu'

w}'rysem z mapy ewidencyjnej oraz ł}pisem z ewidencji gruntów i budyŃów' okazanie punków gfanicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i \łYłączny kosa kupując€go.

stanowi cenę sprŻ€daży bfutto'
Gmina Czermin nie odpowiada za wady ukr]4e zby\łanej nieruchomości' w łm takŹe za ni€ ujawniony w Powiato\4rm zasobie ceodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych
mediów. Przed przystąpieniem do prŻetafgu uczestnik zobowiązanyjest zapozlac się z prz€dmiotem prz€targu.

rolnego i prowadzącą przez t€n okes osobiście to gospodarstwo. w przetalgu mogą wziąć udział osoby' k1óre spełnią walunki okrcś]one w art' ó ustawy z dnia l1 kwietnia 2003 r. o

nieruchomość rolnajest położona w gminie, w której ma miejsce zanieszkania nab}.lvca ]ub gminie granicz4cej z Ę gminą.

sprzedaż działek w przetargu zostanie rozpoczęta od godziĄy 9 dnia2o17-o3-21 rozpocz}nając od pierwszej dŻiałki zanieszczonej w \łTżej zamieszczonej tabeli'
Niniejsze ogłoszenie podlega ływieszeniu na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w czerminie' tabiicach ogłosŻeń wsi: otałęż, Łysaków, Breń osuchowski' Ziernpnjów omz stroni€
intemetowej: httpi//cz€rmin.biulet}.n.net przez okes 30 dni od daty Ę'wieszenia.
szczegóło!łych informacji udziela praco\łnik Urzędu Gminy pokój nr 18 co&iennie w godz. od 8 m do 1500 idlefot 1'7'7741923.

Data \ływieszenia ogłoszenia: 22lnty 20l'7 r'
Data zdjęcia \ł}k^zu: 27 r.raźec 2011 r.

Potwierdzeni€ w}.'ieszenia:


