
                 Nowogard, dnia 27.03.2019r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.
121 ze  zm.)  oraz  Rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia   14  września  2004r.  w sprawie  sposobu i  trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.
2108).

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej,  położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard 

Przedmiotem sprzedaży jest  nieruchomość  składająca się  z  działek  niezabudowanych o  numerach
ewidencyjnych 160/18,165/2,166/1 o łącznej pow. 754 m2 (symbol użytku gruntowego – PsIV, Bp,Bp),
położona w obrębie nr 6 m. Nowogard.                  

Nieruchomość  gruntowa   niezabudowana  o  kształcie  foremnym,  z  gorszym  dostępem  do  drogi
publicznej  drogą gruntową stanowiącą działki nr 160/13 oraz 165/1. 
Nieruchomość nieużytkowana i niezagospodarowana, porośnięta dziką trawą.
Sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna.  

Możliwość uzbrojenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej.
Nie badano warunków wykonania przyłączy – ryzyko nabywcy.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00037347/1 w Sądzie Rejonowym
w  Goleniowie  i  nie  jest  obciążona  żadnymi  prawami  rzeczowymi,  prawami  osób  trzecich  ani
hipotekami. 

Teren  na  którym  znajduje  się  przedmiotowa   nieruchomość  objęty  jest  miejscowym  planem
zagospodarowania  przestrzennego   i  oznaczony  jest  symbolem:  N6/22.MN  –  teren  zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej   
Przeznaczenie terenu: zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza. 

Przedmiotowa nieruchomość nie była badana  pod względem geologicznym. 

Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2019r. o godz. 1000 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości                -    64.000,00 zł   
 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 650,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg  będzie  ważny  bez  względu  na  liczbę  uczestników  przetargu,  a  rozstrzygnięcie  jego
pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej. 

Do wylicytowanej  ceny nieruchomości  doliczony  zostanie  podatek VAT w ustawowej
wysokości.

Wznowienie granic nieruchomości nabywca  wykona we własnym zakresie.

Gmina  Nowogard  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wady  ukryte  nieruchomości,  których  nie
można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  wysokości  10% wartości
nieruchomości  tj.  6.400,00 zł najpóźniej  do dnia 13.05.2019r.  na konto Urzędu:  BANK  PEKAO
S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.



- 2 - 

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać komisji przetargowej:

-  dokument  tożsamości,  w  przypadku  reprezentowania  przez  pełnomocnika  –  pełnomocnictwo
w formie pisemnej z poświadczeniem podpisu lub w formie notarialnej,
- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa,
na  przetargu  obowiązuje  stawiennictwo  obojga  małżonków  lub  jedno  z  nich  posiadający
pełnomocnictwo (zgodę)  współmałżonka z potwierdzonym poświadczeniem podpisu lub w formie
aktu notarialnego na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w drodze przetargu,
-  w przypadku osób prawnych i  jednostek nieposiadających osobowości  prawnej  a  podlegających
wpisom do  rejestrów –  aktualnego  wypisu  z  rejestru,  właściwych  pełnomocnictw  sporządzonych
notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wypisu z rejestru winna
być sporządzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). 
- w przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich
EOG – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

W przetargu mogą brać udział  polskie osoby prawne i  fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu
ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości
oraz w określonym terminie i miejscu.
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

Podpisanie  umowy  notarialnej  nastąpi  w  terminie  jednego  miesiąca  od  dnia  przeprowadzonego
przetargu.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia
zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie
zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez
możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz  Nowogardu  może  odwołać  przetarg  podając  do  publicznej  wiadomości  uzasadnione
przyczyny.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją  i warunkami
przetargu.

Szczegółowych  informacji  udziela  Wydział  Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji  i  Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczono  na  stronie  internetowej  www.bip.nowogard.pl oraz
www.nowogard.pl

  Burmistrz Nowogardu
 

        Robert Czapla
   

http://www.bip.nowogard.pl/
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