W6jt Gmhy StaryTarg

StaryTarg,dnia 18.09.2018
r.

ul. Gl6wns 20
a2-41O SidryTors
RG.IIL6840.2.2017/2018.MS

OGLOSZENIE O PRZETARGU
Dziatajqc na podstawiear1.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rol-u o .ld,nrEqdzie gtinnyn (tj. Dz. U.
z20l8r.poz.994 ze zm.),an.28 ust. I i 2, art.38 ust. I i 2 orazart.40 usi. I ustawyz dnia21 sierpnia1997r. o gospodarce
nieruchonoiciani(rj. Dz. U.22018 r. poz. 121ze zm.),{ 3 usi. 1 rozporzqdzenia
RadyMinistr6wz dnia 14wrzesnia2004r.
i' sprd"ie sposobu i trybu prtepro,,adzdnia ptzetdry6w orE rokowan na zbycie nietuchonolci (rj. Dz. U. 22014 r.
poz. 1490),uchwalyRady Cminy StaryTarg Nr XXXV/253/2017z dnia 08 grudnia2011r. w sprMie $yrateniazgody
nazbycie \\, trybie przetaryotym przez GninQ StaryTarg nieruchomoici gruntolt'ej zdbdowanej, stanowiqcej dzialkl
ev,idencyjnqnr I 8l, polozonqw niejscowoici Kalwa,

w6jt cmidy Stary Targ
ogtasza
I prz€tars ustnv nieosraniczonvna sDrzedainieruchomoscieruntoweizabudowanei.
stanowiaceiwlasnosdGminv Starv Tars
t . Lokalizrcja:miejscowoai
Kalwao ff porz4dkowym
4, gminaStaryTarg.
gruntowazabudowana
fiemchomosci
polozonaw miejscowo6ci
OpisnieruchomoSci:
Kalwa4, obrabKalwa,gminaStary
Targ,dzialkaevidencyjna
nr 181o powi€rzchni
calkowitej
0,06ha(ter€nzabudowany
B-RII:0,06ha).
3. Oznaczenienie chotno'ci wF lnnwh ze
Ozrltrczen le I etueh omoSci
vg e 'idencjigruntdw

Idl
Ksiegawiecztsta

l.

obr€bKrlwa,
gnina StaryTarg

l8l

0,06

cD2v00008872/r 30 000,00

3 000,00

19,10.2018
r.
godz 09:00

Pneznaczenie nieruchonnici N niejscob,yn planie zagospodant+'ania przestnennego: w ni€jscolv],rn planie
zagospodarowaniaprzestrzennegoGminy Stary Targ zatwierdzonymuchwalq Rady Gminy Stary Targ ffM221200'7
zdnia 25 stycznia 200'7t. wspru\|ie uchwalenia niejscowego planu zagospodtiro,ania przesizennego obszatu
zainwestowaniau'si Kalwa (ogioszonymv Dzienniku UrzedowymWojew6dztwaPomorskiegonr 139 poz. 2562 z dfia
28 wrzesnia2007r.). nieruchomosi
stanowiterenzabudowyjednorodzinn€ji zagrodowej(26MN,RM).
Podstawazbtcia: rchwata Rady Gminy Stary Targ Nr XXXV/253|2017 z dnia 08 grudnia 2017 r '| sptcnie wyratenia
,gody na zbycie '9 trybie ptzetatgowyn pr.ez Cnine Stary Targ nieruchonoici gruntovej zdbudo'|anej, stanowiqcej
dzialkee)eidencyjnq 18I, poloronqv, miejscoitoici Kalwa.
6, Cenu v!'1'olawcza: wE tabeli w punkcie3. Wylic)aowanqc€nesprzedaZynieruchomoscinalety rplacid na konto cminy
ptzedzawarciem
StaryTarg w BankuSp6idzielczym
w Sztumie,OddzialSlaryTargnr 4083090000001
1321820000070
7. Warun*l udziala w Nzetutgn.' w przetargumogquczestniczyi osoby,kt6re wplac4wadium w wysokoici podanejw tabeli
w punkcie I oraz zloZq o6wiadczenia,Ze znany im jest stan prawry i stan zagospodarowanianieruchomo6ci
i Zezagwarantujqdostepdo przebiegajacychprzeznieruchomos6sieci uzbrojeniaterenugestoromtych sieci.
pr.etaryu: przetargodbqdziesie w dniu 19 pazdzieroika2018 roku (piatek).
8. Tentinf, i niejsca pneprcb'adzeni.r
(na
parterze)
w
sali
nr
3a
UrzaduGminy w StaD.mTarsu, ul. Gl6wna 20, 82-410 StaryTarg.
9ladz..l09.il0g

9.

Temin, niejsce w?Iatf oftz a'!,soho!dwadiuhl: wadirm w wysokosci podanej w tabeli w punkcie l, naleZy wplacii
na kontoGminy StaryTarg w BanLuSp6ldzielczlmw Sztumie,OddzialStaryTarg nr 4083090000001
1321820000070
jako nab}'wca,
do dnia 15 paidziernika 2018 r. Wadiun {T'laconeprzezuczestnika
pzetargu,klory ustalonyzostanie
zaliczonezostaniena poczetceny nabycianjeruchomo6ci.Pozoslatymuczestnikornprzetarguwadium zostaniezwr6cone
niezwloczniepo zamkniQciuprzerargu,jednak nie p6zniej niz przed upb,wem3 dni od dnia zankniQciaprzetargu.

10. Wlsokolf po$tqpienia: nie mniej niZ 300,00zl (slownie: trzysta zlotych).
l t . Skutki uchtlenia siCod ub'arcia umo ! sprzeda?.' jezeli uczestnikprzetarguuslalonyjako nab)'wcauchyli siE bez
usprawiedliwiedaod podpisaniaumowy sp.zeda;yw formie aknrnoiarialnego,wplaconewadiumulegnieprzepadkowi.
12. Warun*i spaedaiJ nieruchomoSci:
a) nieruchomoiciobjateprzelargiemstanovi4 wlasnosi Gminy StaryTarg i nie s4 obciAzonezadnymiprawamii dtugami
wobecos6b trzecich;
b) Gmina Slary Targ zastrz€gasobie pmvo odkupu nieruchomoscibedqc€jprzedmiotemprzerarguza cenEr6wr4 ceni€
nabyciani€ruchornosciprzez oferenta.kt6ry wygral przetarg.
13. Inlomacje,lo.lut*owe:
jeteli chociazjeden uczestnikzaoferujecenawyzsz4
a) ptz€rarsbadziewaznybez wzgladuna liczbq uczestnik6w,
od ceny \rywolawczej o co najmniejjedno postapienie;
b) nabycie ni€ruchomoscipzez cudzoziemca,w rozumieniu przepis6w uslary o nab)'waniu ni€ruchomosciprzez
cudzoziemc6w, *)tnaga uzyskania zezwolenia ministra wlasciwego do spraw wewnerrznych i administracji;
w przlpadkunie uzyskania
zezwolenia
s?laconewadiumulegnieprzepadkowi;
przetarguzawiadomiosobqustalonqjakonab)'wcanieruchomoSci
c) organizator
o lerninie i miejscuza\rarciaumowy
sprzedaty,najp6zniejw lerrninie 2l dni od dnia rozsrrzygnieciaprzetarg!;
d) uczestnicyprzetarguwinni:
- legirynowad siQ dowodem osobisqm, w przlpadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej- posiadai s?is
do ewidencji dzialalnosci,w przlpadku osoby prawnej - posiadai wlpis z vlasciwego rejestru oraz zgoda organ6w
slatulo$ych na nabycieprzedmiotowejnieruchomo6ci;
- posiadai i przedloiy6 ko.nisji przetargowejoryginat dowodu$?laty wadium;
- zloZyi pisemneoswiadczenieo zapoznaniusia z warurkami i przedmiotemprzetargui przyjAciuich bez zastneZei;
- zloZydpisemneoswiadczenie,
ie znanyjestim stanprasny i slanzagospodarowania
nieruchomo6ci;
e) wszelki€kosztyzwiazaneze spisaniemumowy sprzedaZyponosinabywca.
11. Zastneae ia: W6jt Grniny Stary Targ moze odwola6 ogloszonyprzerargjed),nie z watnych powod6w, niezwlocznie
podajEcinformacjqo odwolaniuprzelargudo publicznejwiadonosciz podaniem
przyczFy odwolaniapzerargu.
Informacjio powyzszymudzielaReferatRozwojucospodarczego
w Utzqdziecminy w StarymTarsu. ul. cl6ma 20,
82-410StaryTarg,pok6jnr l2 (l pietro),telefon:(55)6,1050 50 wew.23,e nail: !:runtv@eminastaMarq.pl.
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natablicyogloszei
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