ZARZĄDZENIE

Burmistrza ~p~na Nr .&.1.f.rf..9J..
z dnia ..... .Q.„.~.Ć:.S?.~9................. .

w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej
Regulaminu przetargu

położonej

O

w obr. Sitowa oraz zatwierdzenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 713), art. 25 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia1997
roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późn. zm.) oraz
§ 1 ust. 2 pkt 2, § 3 ust. 3 pkt 2 lit. a, § 5 ust. 1, § 6 Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie
Nr V/37/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego Nr 136 poz. 1252 z dnia 12 maja 201 lr. z późn. zm.)
z a r z

ą

d z a m

§1
Zbyć w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nierw;:homość zabudowaną położoną
w obrębie Sitowa gm. Opoczno oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1127 o pow.
0,0794 ha.

§2

Ustalam cenę wywoławczą
50.000,00 zł brutto.

nieruchomości

zabudowanej, o której mowa w § 1 na

kwotę

§3
Zatwierdzam Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej , stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej nr działki
1127 o pow. 0,0794 ha w obr. Sitowa, który jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§4

Gmina Opoczno jest właścicielem powyższej nieruchomości na podstawie aktu notarialnego
Rep. A Nr 2012/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 roku. Nieruchomość objęta jest księgą
wieczystą KW PTl0/00027212/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział
Ksiąg Wieczystych.

Wykonanie

zarządzenia

§ 5.
powierza się Dyrektorowi
§ 6.

Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem podjęcia.

Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami .

Załącznik

do

Nr 1

Zarządzenia

Nr f!~!.{./2020

Burmistrza Opoczna
z dnia Qf~J'?.-.~~~ roku

Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej nr działki 1127 o pow.
0,0794 ha w obr. Sitowa
I.
Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność
Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 1127 w obr. Sitowa.
2. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny.
II.
Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu.
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. roku w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.
z 2014, poz. 1490).
3. Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/37111 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie
zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu
na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 136 poz. 1252 z dnia
12 maja 2011 roku z późn. zm.).
III.
Przedmiot przetargu.
1. Przedmiotem przetargu jest działka zabudowana położona w obrębie Sitowa o nr 1127
i pow. 0,0794 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Opoczno, objęta jest księgą
wieczystą KW PTl0/00027212/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opocznie.
Zgodnie z ewidencją gruntów przedmiotowa działka posiada użytek Bi.
2. Dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 1127 w obr.
Sitowa brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Opoczno uchwalonym Uchwałą Nr XIIl/114/2015 Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 05 października 2015 roku - działka 1127 znajduje się w obszarach istniejącej
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz usługowej.
3. Granice działki nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za
nieujawnione w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwa Powiatowego w Opocznie. Niezależnie od podanych wyżej informacji,
nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym
nieruchomości oraz z aktualnym sposobem jej zagospodarowania, parametrami oraz
możliwością wykorzystania. Rozpoznanie
wszelkich warunków faktycznych
i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie
nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
4. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu i cena wywoławcza podana została do
publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu, z treścią którego osoba
zainteresowana przystąpieniem do przetargu powinna się zapoznać.

IV.
Ogłoszenie o przetargu
1. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu
Miejskiego w Opocznie pod adresem www.opoczno.pl i Biuletynie Informacji
Publicznej www.bip.opoczno.pl.
2. Ogłoszenie wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie.
3. Wyciąg ogłoszenia o przetargu podany został do publicznej wiadomości w prasie
lokalnej.
V.
Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą
wadium.
2. W miejscu wyznaczonym do przeprowadzenia przetargu w trakcie prowadzenia
przetargu oprócz członków komisji przetargowej mogą przebywać uczestnicy przetargu
(pełnomocnicy), którzy wpłacili wadium oraz osoby towarzyszące uczestnikom
przetargu - bez prawa zabierania głosu (max. 1 osoba).
3. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się
z przedmiotem przetargu oraz niniejszym regulaminem.
4. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości
1O% ceny wywoławczej w terminie i sposobie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
5. Wadium zwraca się niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
poinformowania o zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu,
który przetarg wygrał.
6. Wniesione wadium pełni funkcje kaucji gwarancyjnej. Wadium wpłacone przez
uczestnika przetargu, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na
poczet ceny nabycia.
7. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej
oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami Komisji
przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Komisji.
VI.
Komisja przetargowa
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa
wyznaczona przez Burmistrza Opoczna i Przewodniczącego Komisji Przetargowej.
2. Komisj a działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów
prawa.
3. Zasady postępowania członków Komisji:
1) Komisja ma obowiązek traktować wszelkie materiały i informacje otrzymane
w związku z postępowaniem jako poufne.
2) Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na
względzie dobro Gminy Opoczno.
4. W postępowaniu przetargowym członkami Komisji nie mogą być osoby, które:
1) Są członkami władz osób prawnych uczestniczących w przetargu.
2) Pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej z osobami, o których mowa w pkt 1.
5. Pozostają z uczestnikami przetargu w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym
budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
6. W przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest powiązany z którymkolwiek
z uczestników przetargu, jest on obowiązany bezzwłocznie złożyć rezygnację z udziału
w postępowaniu przetargowym.

