ZARZJ\DZENIE NR 1.~ /2020
BURMISTRZA MIASTA GARWOLINA
z dnia J..!1 stycznia 2020 roku
w sprawie powolania Komisji przetargowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z poin. zm.), art. 25 ust. 1 i art.
38 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporz~dzenia
Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargow oraz rokowall na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z
2014 r. poz. 1490) zarz~dzam, co nastypuje:

§1
Powoluje siy Komisjy przetargow~ w skladzie:
1. Slawomir lakubaszek - Przewodnicz~cy Komisji
2. Katarzyna Piesiewicz - Czlonek
3. Agnieszka Mikulska - Czlonek
4. Alicja Tobiasz - Czlonek
§2

Celem komisji jest przeprowadzenie drugiego przetargu ustnego na sprzedaz
nieruchomosci gruntowej, stanowi~cej dzialky numer 5844/24, polozon~ w
Garwolinie w poblizu ul. Generala Wladyslawa Andersa, zgodnie z regulaminem
stanowi~cym zal~cznik do niniejszego zarz~dzenia.

§3
Do zadan komisji naleZy:
1) zapoznanie uczestnikow z warunkami i regulaminem przetargu,
2) przeprowadzenie przetargu,
3) zamkniycie przetargu,
4) ogloszenie imienia i nazwiska osoby nazwy firmy, ktora wygrala przetarg.
§4

Wykonanie

zarz~dzenia

powierza siy Przewodnicz~cemu Komisji.

§5
Zarz~dzanie

wchodzi w zycie z dniem podjycia.

dr Marzen

Garwolin, dnia

J4 stycznia 2020 r.

Regulamin drugiego przetargu

1. Przedmiotem drugiego przetargu jest sprzedaz nieruchomosci gruntowej
po~ozonej w Garwolinie w poblizu ulicy Genera~a W~adys~awa Andersa,
stanowiqcej dzia~k~ nr 5844/24 0 pow. 1320 m2 , uregulowanej w ksi~dze
wieczystej KW S11G/00068910/5.
2. Przetarg odbywa si~ w terminie i miejscu okreslonym przez Burmistrza Miasta
Garwolina w og~oszeniu 0 przetargu.
3. Przetarg ma form~ drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
4. Przetarg otwiera i prowadzi Przewodniczqcy Komisji Przetargowej, kt6ry
zapoznaje uczestnik6w z regulaminem przetargu i podaje do wiadomosci m.in .
- przedmiot przetargu,
cen~ wywo~awczq i wysokos6 wadium,
stan faktyczny i prawny nieruchomosci,
- wysokose postqpien,
- termin wp~acenia wylicytowanej kwoty,
pouczenie 0 skutkach uchylenia si~ od zawarcia umowy.
5. Cena wywrnawcza wynosi 62 000,00 z~ plus 23% podatku VAT.
6. Wysokose postqpienia ustalajq uczestnicy przetargu z tym, ze nie moze one
bye nizsze niz 1% ceny wywo~awczej po zaokrqgleniu w g6r~ do pe~nych
dziesiqtek z~otych.
7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu uiszczenia
wadium w wysokosci okreslonej w og~oszeniu 0 przetargu.
Uiszczenie wadium uznaje si~ za dokonane, gdy stosowna kwota b~dzie
znajdowae si~ na koncie Miasta Garwolina w terminie podanym w og~oszeniu.
8. Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawid~owosci
wynik~e z b~~dnej analizy materia~6w przetargowych dokonanej przez oferenta .
9. Przed przystqpieniem do licytacji uczestnicy winni przed~ozye Komisji
Przetargowej:
dow6d w~aty wadium,
dokument stwierdzajqcy tozsamose,
aktualny wypis z w~asciwego rejestru sqdowego, gdy uczestnikiem jest osoba
prawna oraz p~nomocnictwo wystawione przez organ zarzqdzajqcy,
• pisemne oswiadczenie 0 zapoznaniu si~ z warunkami przetargu oraz
nieruchomosciq,
• osoba fizyczna moze bye reprezentowana przez pe~nomocnika posiadajqcego
pe~nomocnictwo w formie aktu notarialnego do wzi~cia udzia~u w przetargu .
10. W przetargu nie mogq uczestniczye osoby wchodzqce w sk~ad Komisji oraz
osoby im bliskie.
11. Uczestnicy przetargu zg~aszajq ustnie kolejne postqpienia ceny, dop6ki mimo
trzykrotnego wywo~ania nie ma dalszych postqpien.
12. Przewodniczqcy Komisji po trzecim wywo~aniu najwyzszej ceny zamyka
przetarg, a nast~pnie og~asza imi~ i nazwisko osoby lub nazw~ firmy, kt6ra
przetarg wygra~a.
13. Przetarg jest wazny bez wzgl~du na liczb~ uczestnik6w, jezeli chociaz jeden
uczestnik zaoferowa~ cen~ WYZSZq 0 jedno postqpienie od ceny wywrnawczej.

•
•
•

14. Przetarg uwaza si~ zakoriczony wynikiem negatywnym, jezeli zaden uczestnik
nie zaoferowaJ postqpienia ponad cen~ wywoJawczq lub do przetargu nie
zgJosiJ si~ zaden uczestnik.
15. Uczestnikowi przetargu przysJuguje prawo zaskarzenia czynnosci zwiqzanych
z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Garwolina w terminie 7
dni od dnia ogJoszenia wyniku przetargu.
16.0rganizator przetargu jest zobowiqzany do zawiadomienia osoby, kt6ra
wygraJa przetarg 0 miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najp6zniej w
ciqgu 21 dni od dnia rozstrzygni~cia przetargu.
17.Jezeli osoba, kt6ra wygraJa przetarg nie stawi si~ bez usprawiedliwienia w
wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej 
wpJacone wadium nie ulega zwrotowi.
18. Wadium wpJacone przez uczestnika, kt6ry przetarg wygraJ zalicza si~ na
poczet ceny nabycia nieruchomosci.
19. Wadium wpJacone przez uczestnika, kt6ry przetargu nie wygraJ zwraca si~
niezwJocznie, nie p6zniej jednak niz przed uptywem 3 dnia od dnia odwoJania
lub zarnkni~cia przetargu.
20. Cena osiqgni~ta w przetargu stanowi cen~ nabycia nieruchomosci,
i podlega zwi~kszeniu 0 podatek VAT w wysokosci 23 %.
21 . Termin uiszczenia ceny sprzedazy pomniejszonej 0 wpJacone wadium uptywa
najp6zniej w dniu poprzedzajqcym dzieri zawarcia umowy.
22. Z przeprowadzonego przetargu sporzqdza si~ protok6J, kt6ry stanowi
podstaw~ do zawarcia umowy notarialnej.
23. W kwestiach, kt6re nie Sq uregulowane w niniejszym regulaminie stosuje si~
przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami
(tj. Oz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz przepisy rozporzqdzenia Rady Ministr6w z
dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetarg6w oraz rokowari na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. poz. 1490
z p6zn. zm.).
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