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WOJT GMINY KOLBIEL

OGLASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Napodstawie art.30 ust.l i 2 ustawy z d n i a 8 marca I990 r. o samorza_dzie gminnym
(Dz. U. z 200l r . Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zmianami), art. 28 , art. 38 oraz art.40 ustawy
z d n i a 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /Dz.U. 7, 2010 r. Nr 102, poz.651 z

p6zn. zm./. $ 13 Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 14wrzesnia 2004 r w sprawie sposobu
przeprowadzania przetarg6w na zbycie nieruchomosci stanowiacych wtasnosc Skarhu Paristwa
lub wtasnosc Gminy /Dz U. z 2004 r. Nr207, poz.2108zp6zn. zin /oraz Uchwala_Rady Gminy
Nr XV] /95/ 2012 z dnia 20 kwietnia 20 ] 2 r.
Przedmiotem sprzcdazyjest nieruchomosc : zabudowa dworsko-parkowa zabylkowa wpisana
jest do rcjcstru zabytk6w pod numerem A-187/763 zdn ia 01.12.1966 r. polozonavv
miejscowosci Sufczyn na terenie gminy KolbieL zamieszczona w wykazie nieruchomosci
przeznaczonyc!i do sprzedazy z dnia 0 1 .08.2012 opublikovvanych w spos6b zwyczajowo
przyjeiych tj. natablicyogloszeri wtut. Urz^dzie oraz nastronie inlernetowej
www.Kolbiel.bipgininy.pl.

Pr/.cdmiolem przetiir^u jest /ahudowana iiicruchomosc: z;ihudow;i dworsko - parkowa
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Na podstawie art.43 ust.l pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2()04 r. o podatku od towar6w i
uslug (Dz.U.z 2011 r. Nr 177,poz.l054 z p6zn. zm.) sprzedaz nicruchomoscizabudowanej
podlega zwolnicniu od podatku VAT.
Gmina posiada po/ytywnq opini^ Mazowieckiego Wojew6dzkicgo Konserwatora Zabytk6w
na sprzedaz nieruchomosci zespolu dworskiego w Sufczynie, ze znajdujqcyni si^ na niej
l>udynkiem dworu wraz z parkiem, oraz drogq dojazdowq do nieruchomosci, stanowiqcej
tlwie dzialki o nr ew. 921/2 (park z dworem) i 1014/4 {droga).Zgodnic z Miejscowym Plancm
Zagospodaro>vania Przestrzennego Gminy Kotbiel zartvierdzonym uchwal^ Nr XX/142/2005
Rady Gminy Kolbiel z dnia 25 stycznia 2005 publikacja Dziennik L)rzgdowy Wojewodztwa
Mazowieckiego nr 29 poz. 822 / dnia 2 lnty 2005 r. dzialki o nr ew. 921/2 - UK- tereny uslug
kultury, ZP-tereny zieIeni parkowej, dz. nrew. 1014/4 - droga.



Nieruchomosc jest wolna od obcia/en i zobowiqzan na rzecz os6b trzecich.

Przctargodb$dzicsi^wdniu 24stycznia2013r.o godz.l2-ej
w siedzibie Urz$du Gminy KolbieI, ul. Szkolna 1 ,sala nr 13.

Wadium w wysokosci T0% ceny wywotawczej
nalezy wplacic do dnia 21 stycznia 2013 r. do godz.l5 -ej na konto
BS Minsk Mazowiecki o/KoIbieI 199226 0005 0055 0808 2000 0010.
Wadium wplacone przez uczestnika. kt6ry wygra przetarg, zaIiczone zostanie na poczet
ccny nabycia nieruchomosci.

Zwrot wadium uczestnikowi, kt6ry przetargu nie wygraJ, nastepuje
niezwlocznie, nie p6zniej niz 3 dni od dnia rozstrzygni$cia przetargu,
zgodnie z ustawa^o zam6wieniach publicznych.

Pr/ctarg bedzie wazny, bez wzg]^du na liczb? uczcstnik6w, jezeli chociaz jeden
uczcstnik zaoferuje co najmnicj jcdno post^pienie povvyzszej ceny wywolawczej.
Zastrzega si^ prawo odwotania przetargu bcz podania przyezyny.

Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie dokona wplaty calcj na!eznej
kwoty z tytulu nabycia lub nie sta>vi sie bez iisprawiedliwienia w miejscu i tcrminie zawarcia
umowy, podanym w zawiadomieniu, organi/ator przetargu moze odst^pic od /,awarcia
umowy, a wptacone wadium nie podlega /,wroto>vi.

Spisanie uniowy sprzedazy winno ii;is(;i |>ic nie p6zniej niz w ci^gu
21 dni od dnia przetargU.(Termintenmozeuleczmianiezazgodqstron).

Nabvwca nieruchomosci ponosi kus/.ry notarialne .

Nieruchomosei mozna b<>dzie oglqdac w dni robocza od dnia 7 stycznia 20!3 roku
do dnia 18stycznia 2013 roku w godzinach od 9,()0 do !4,OOpo wczesniejszym uzgodnieniu
telefonicznym.

Oglos/enie podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez m. in. wywicszcnic na tablicy
ogJoszeri w miejscowosci polozonej nieriichomosci przeznaczonej do sprzedazy na stronie
internetowej : www.Kolbiel.biuletyn.nct, na tablicy ogloszen Urz^du Gminy KolbieI oraz
prasie lokalnej.

[)odatkowe informacjc na tcmat zbywanej nieruchomosci oraz warunk6w
przetargu mozna uzyskac w Urzcdzic Gminy -pok6j nr 24 , teI.(25)757-39-92 w 113-

Kolbieldnia 18. l2.2012r.


