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z ARz ĄDzEN l E

Nr b5
'o,.'r'aca
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia ..o5..}*rfię*dq- rÓo8V '

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów
na zbycie, dzierżawę, najem iużytkowanie nieruchomości z mienia komu
nalnego.

Na podstawie ań' 37' ań.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r' o gospodarce nieruchomoŚciami (tekst jednolity - Dz' U' Nr 46, poz. 543 z poż' zm.) oraz $ B ust. 1 pkt
2 Rozporządzen ia Rady Ministrów z dnia 14 września2004r'r. w sprawie sposobu
trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr
207, poz.2108).
i

zalządza m co następuje:
s1
Powołuję komisję przetargową W następującym składzie'
'1

.

Przewodniczący komisji

2. Członek komisji
3' Członek komisji
4. Członek komisji

- Jowita Maftyńska
- Krystyna Hormańska
_ Bozena KrÓl
- Zofia Ditterla
s2

Komisja przetargowa będzie działaÓ zgodnie zwlw rozporządze n ie m wykonawczym
do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz regu|aminami stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

s3

Komisja przetargowa przeprowadza przetarg zgodnie ze wskazaniem formy.

s4
Tracą moc Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka:
Nr 33/A/2004 z dnia 1 paŻdziernika 2004 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargÓw na sprzedaz nieruchomości i oddanie w użyt
kowanie wieczyste działek gruntu'
Nr 5/A/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie: powołania kornisji przetargowej
do przeprowad zania przetargÓw na dzierzawę i najem nieruchomoŚci z mienia
komunalnego.
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Zarządzeniewchodzi w zycle z dniem

,;:

"

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia .'k5' /* /e-ę'4

Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia''.o. 5..lr,?łop,oda 2oo9'...

REGULAMIN
określającywarunki przeprowadzenia przetargu ustnego
na sprzedaż nieruchomości z zasobów mieniJ komun"'in"go.
Ustala się następujące warunkl przetargu:
Przetarg prowadzi P rzewod n iczący przeta
Burmistrza Miasta Lubawka

rg

u powoła ny Zarządzeniem

Przetarg przeprowadza komisja w składzie co najmniej trzech
osób powołana
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawka'
Przetarg ma charakter otwańy'

Przetargiem objęte są nieruchomoŚci wykazane do zbycia wykazem'
Wańośc poszczegÓlnych nieruchomości została okreśionaw ogłoszenIu
przetargu.

o

Wadium winno być Wnoszone w pieniądzu.
Dowód wniesienia wadium przez uczeótnika przetargu podlega przedłozeniu
komrsji przetargowej przed otwarciem przetaig u.

Przy sprzedaŻy budynkÓw mieszkalnych' lokali mieszkalnych i działek pod
zabudowę mieszkaniową_ wadium wynosi 5% ceny, a W pozostałych
pzypadkach 10o/o cen\ okreŚlonej w ogłoszeniu o przetargu.
Wadium nalezywpłacić najpóźniej na 6 dni przed dniem otwarcia przetargu na
konto Gminy Lubawka prowadzone przez Bank Spółdzie|czy w Kamienne]
Górze
oddział w Lubawce'

Wadium zwraca się w niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu |ub
zakończeniu wynikiem negatywnym przetargu, jednak nie pożniei nlz pr'eo
upiy*e'
3 dni od dnia odwołania' zamknięcia, uńiewaŹnien ja lub zakończen ia wyńit<iem
negatywnym przetargu' natomiast wadium wpłacone w pieniądzu przez
uczestnika
przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet c"ny
nibycia nieruchomości
lub pienłszej opłaty z tytułu użytkowania wióczysiego nierucńomości gruntowej.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg Wygrał'
a nie stawił się do zawarcia Umowy W formie aktu notarialnego'

Cudzoziemcy będący obywatelami

bądźprzedsiębiorcami

państw

członkowskich Europejskiego obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w
przetargu, bez zezwolenia na nabywanie nieruchomośći z wyJątłiem nabycia:
- nieruchomości rolnych i leśnych,przez okres 12 lat od łnia przystąpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej,

- drugiego domu, przez okres
Polskiej do Unii EuroPejskiej

Cudzoziemcy

5lat od dnia

przystąpienia Rzeczypospolitej

nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami

pańswv

członkowskich Europejskiego obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w
przetargu, jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na
nabycie nieruchomości na własnośclub w użytkowanie wieczyste.
Cena osiągnięta w przetargu Stanowi cenę nabycia lub podstawę ustalenia opłat z
tytułu użytkowania wieczystego.
Uczestnik' który przetarg wygrał, nabywa nieruchomoŚć będącą przedmiotem
przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Termin uiszczenia ceny sprzedaŻy Iub pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego, pomniejszone'| o wpłacone wadium upływa najpózniej w przeddzień
zawarcia aktu notarialnego.
W celu ustalenia opłat za uzytkowanie wieczyste, wyodrębnia się z ceny osiągnietej
W przetargu cenę gruntu, budynku i innych urządzeń oraz cenę lokalu' z
zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej'
Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu '

lnformule

SĘ uczestników

przetargu'

ze po

trzecim wywołaniu najwyzszej

zaoferowanej ceny da|sze postąpienia nie zostaną przyjęte'

Uczestnicy przetargu zgłaszają u stn ie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo
trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.
Postąpienie nie moŹe wynosić mniej niż 1
górę do pełnych dziesiątek złotych.

o/o

cen\ wywoławczej' z zaokrągleniem w

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaz jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
przetargowej wylvołuje
trzykrotnie os1atnią najwyzszą cenę i zamyka przetarg' a następnie ogłasza imię i
nażwisko lub nazwę albo firmę osoby' która przetarg wygrała'

Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji

W przetargu mogą braĆ udział osoby, które wniosły wadium na określony przedmiot
kupna _ s[rzeoaźy i zostały dopuszczone do przetargu oraz zgłosiĘ s|ę w miejscu
przeprowadzenia Przetargu

.

Prowadzący licytację moze wezwaĆ do opuszczenia miejsca przetargu osoby, które
swym zachowaniem utrud niają przeprowadzenie przetargu'
który stanowl podstawę do
zawarcia umowy sprzed aŻy lub oddania nieruchomości w uzytkowanie wieczyste_o
terminie zawarcia aktu nótarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie
najpózniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu'

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokÓł'

