
ZARZ1\DZENIE NR 54 

WOJTA GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 08 listopada 2016 r. 

w sprawie ogloszenia pubJicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz 
niezabudowanej dzialki polozonej w miejscowosci Zawady B. i powolania komisji 

przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pOin. zm.) oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,poz. 
1774 z pOin. zrn.) oraz rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzeSnia 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (tekst 
jednolity Dz.U.z 2014 roku, poz.1490 z pOin. zm) W6jt Gminy Nowe Miasto zarz~dza, co 
nastypuje: 

§ 1. Oglosic przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz zabudowanej dzialki nr 181 
o powierzchni 1700m2

, polozonej w miejscowosci Zawady B., stanowi~cej wlasnosc gminy 
o tresci, jak w zal'!czniku do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 2. Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach 
okreslonych w rozporz,!dzeniu Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U.z 2014 
roku, poz.1490 z pOin. zrn) . 

§ 3. Ogloszenie 0 przetargu podlega wywieszeniu w siedzibie Urzydu Gminy Nowe Miasto, 
na tablicy ogloszen solectwa Zawady B. oraz na stronie intemetowej Urzydu Gminy Nowe 
Miasto i w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 30 dni przed ustalonym terminem 
przetargu. 

§ 4. Postanawia siy powolac komisjy przetargow,! w nastypuj,!cym skladzie: 

1) Elzbieta Szymanska - przewodnicz~cy komisji, 

2) Katarzyna Maranowska - czlonek , 

3) Alina Jasinska - czlonek 

§ 5. Zar~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

'lawomir 



Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 54 

W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 08 listopada 2016 r 

OGLOSZENIE 0 PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 

Dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z p6in. zm.) oraz § 3 ust. 1 i 

§ 13 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (tekst jednolity Dz. U. z 

2014 r. poz. 1490 z p6in. zm. ) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 

zawiadamia , :ie w dniu 15 grudnia 2016 roku 0 godz. 100<>W sali posiedzen Urzerdu 
Gminy w Nowym Miescie odberdzie si~ ustny przetarg nieograniczony na sprzeda:i 
niezabudowanej nieruchomosci przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na cele zabudowy letniskowej polo:ionej we wsi Zawady B. oznaczonej 
numerem 181 0 powierzchni 1700m2 

• 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto w/w 
dzialka przeznaczona jest na cele zabudowy letniskowej ( teren oznaczony symbolem 

IMLl03). 
Przystqpienie do przetargu oznacza, ze uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i 

faktyczny nieruchomosci oraz, ze przyjmuje warunki przetargu bez zastrzezen. Przetarg 

bydzie wazny, jezeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postqpienie 

powyzej ceny wywolawczej. 

1. 	 Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi 31 279,52 OOOzlotych brutto ( slownie: 
trzydziesci jeden tysiycy dwiescie siedemdziesiqt dziewiyc zlotych 52/100). 

2. 	 Wadium w wysokosci 10% ceny wywolawczej (wniesione w pieniqdzu) nalezy 
wplacic na rachunek bankowy gminy nr PBS Ciechan6w oIPlonsk 94 8213 0008 2006 
0802 88000004 najp6iniej do dnia 26 listopada 2016 roku. 

3. 	 Wplacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku 
nieuzasadnionej rezygnacji z kupna, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Nowe 

Miasto. 
4. 	 Zwrot wadium innym uczestnikom przetargu nastqpi niezwlocznie, nie p6iniej niz w 

tenninie 3 dni od dnia zamkniycia przetargu, na wskazane konto. 
5. 	 Cena osiqgniyta w przetargu stanowi ceny sprzedazy, kt6rq nalezy wplacic na konto 

Urzydu Gminy ( pomniejszonq 0 wpIacone wadium) na dzien przed sporzqdzeniem 

umowy notariainej . 



•• 

., 

6. 	 Post'lpienie nie moze bye mniejsze niz 1% ceny wywolawczej z zaokrqgleniem w 

gory do pelnych dziesi'ltek zlotych. 
7. 	 W przetargu nie mog'l uczestniczye osoby wchodz'lce w sklad komisj i przetargowej 

oraz osoby bliskie tym osobom, a takZe osoby, ktore pozostaj'l z czlonkami komisji 
przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze budzie to 
uzasadnione w'ltpliwosci co do bezstronnosci komisji przetargowej. 

8. 	 Przetarg Jest wazny bez wzglydu na liczby uczestnik6w przetargu, jezeli przynajmriiej 
jeden uczestnik zaoferowal co naJmmeJ jedno post'lpienie powyzej ceny 
wywolawczej. 

9. 	 Komisja przetargowa po odbytym przetargu wywiesi na tablicy ogloszen Urzydu 
Gminy imiy i nazwisko osoby, ktora wylicytowala najwyzsz'l ceny. 

10. W dniu podpisania aktu notarialnego srodki finansowe winny znajdowac siy na 
rachunku bankowym Urzydu Gminy Nowe Miasto. 

11. Nabywca nieruchomosci ponosi ponadto koszty aktu notarialnego i koszty oplaty 
s'ldowej. 

12. lezeli 	 osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci me przyst'lpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w 
zawiadomieniu organizator przetargu moze odst'lpie od zawarcia umowy, a wplacone 
wadium nie podlega zwrotowi. 

Szczegolowe informacje dotycz'lce przetargu mozna uzyskae w Ref. Inwestycji i 
Infrastruktury Technicznej od poniedzialku do pi'ltku w godzinach pracy Urzydu, tel. (23) 
661 4939 pok. Nr 14. 


