
Wójt Gminy Baćkowicc
Baćkowice 84

27-552 Baćkowice
tel. (0- (5) 8686204, fax (0- (5) 8686204 wewn. 2-16

na podstawic ar1.30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 •.. o samorządzie gminnym (Oz. U z 2015r
poz. 1515 z późno zm.). art. 28 ust. I i 2. art. 38 ust. I. 2 i 4 i art. 40 ust. I pkt I i ust. 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruehomościami (Oz. U. z 2015 •..poz. 1774 z późn. zm.). 96 rozporządzcnia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 •.. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 •.. poz. 1490) oraz w wykonaniuuchwaly Nr X/55/15 Rady
Gminy w Baćkowicach z dnia 30 \vrześnia 20 15r. \v sprawie sprzedaży 11icruchol11ości przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe i zarządzcnia Nr 90/2016 Wójta Gminy Baćkowicc z dnia 27 stycznia 2016 •..w
sprawie lIstalenia terminu i formy przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych \V Baćkowicach
oznaczonych numerami dzialck 588/1 n. 588/11. 588/12 i 588/13 przeznaczonych pod zabudowę micszkalną
jednorodzinną. ceny wy\volawczej oraz wysokości wadium i form)' jego \\niesienia.

oglasza
pł7:ctarg ustny nieograniczony na sprzedaż

niezabudowanych dzialek grllntu~ starlOwi:lcych wlasność Gminy Baćknwicl', poloionych
w miejscowości Raćkowice (Kanturka) przeznaclOnych pnd zahudowv mieszkall"l jcdnorodzinn'l. dla
ktńrych w S'ldzie Rejonnwym w Opatowie IV W~'dzial Ksią~ Wi,'czystych prowadzona jest Ksiv~a
Wieczysta KW Nr KIIT/00036300/8

Przetarg na sprzedaż niżej wymienionych dzialek odhędzie się w siedzihie
Urzędu Gmin)' w Baćkowicach - sala nr I w dniu 08 marca 2016r. o godzinic 91)(1

wcdlug kolejności podancj w taheli.

Wadium należy uiścić do dnia 03 marca 20161'.

Dla przcllrowadu'nia ustnego przetargu nieograniczonegn na sprzedaż n/w d:l.ialek ustala się
nastelJUj'lce warunk"
L.p. Numer POWicl7,chnia Cena \V ••dilll1l I WX. Minimalne

dzialki w m~ wywoławcza ceny Post"łpienie
netto wywoławczej
(zl) (zl) (zl)

t. 588/Ill 719 26.6110,011 2.660.110
nic mniej niż 1% ceny

2. 588/1 l 718 26.600.110 2.660.110 wywoławczej. z

3. 588/12 718 26.61111,110 2.660,00
zaokrqglcnicm w górę
do pełnych dziesiątek

4. 588/13 718 26.6110,110 2.660.110
złotych

Opis nieruchomości:
Są to nieruchomości niezabudowane. położone w strelic cC111rnlncj miejscowości Baćko\' ..'ice (Kallturka) w
sąsiedztwie drogi lokalnej. stanowią przedłużenie istnicjącej labudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Uzbrojenie podstawowe. Dost<;pność komunikacyjna dobra.
Nieruchomości wolne S'l od obciążc(l. nic są również przedmiotem żadnych zobowiąz':1I1 i roszezell.
Zgodnie z fvliejscow)'111 Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice przedmiotowe
nieruchomości położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomości należy zagospodarować niezwłocznie. zgodnie z ich przeznaczeniem. poprzez zabudowę
domem mieszkalnym jcdnorodzinnym.



Cena W\ \\olawcza do przetargu jest ceną netto nieruchomości. Do ceny osiqgniętej w przetargu
zostanie doliczony podatek VAT, wg obowiązującej stawki.

Wadium, w podanej wyżcj wysokości. należy wnieść w formie przelewu bankowego na konto
Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim Oddział \\ Ilaćkowicach Nr 46 8507 0004
2005500002440007. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy w terminie podanym w ogłoszeniu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu. Dowód \\"platy winien zawierać wyraźnie wpisane dane wnoszącego. kwotę. numer
działki i powierzchnię.

W przypadku uchylenia się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej
wadium nie podlega zwrotowi.

\Vadium wniesione przez uczestnika przetargu. który wygrał przetarg. zalicza się na poczet ceny
nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Uczestnikom. którzy nic wygrają przetargu, wadium z\vraca się niezwłocznie - nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub od\volania przetargu na \vskazane konto.

Maksymalny termin zakOllczenia realizacji inwestycji ustalono w ciągu 4 lat od daty nabycia
nieruchomości. \\' tym do wybudo\vania w stanie "zerowym" tj. wybudowania fundamentu i podmurówki w
ciągu l-go roku od daty nabycia. Tcrmin ten obowiązuje takżc następców prawnych pierwszcgo właściciela.

Oferenł. który wygra przetarg będzie zobowiąz.łny do zabezpieczenia zagospodarowania nabytej
nieruchomości poprzez wpłatę na konto Urzędu Gminy w Ilaćkowicach przcd zawarciem umowy sprzedaży
sporządzonej w fonnie aktu notarialnego kaucji w wysokości 5.000.00 zł (słownic złotych: pięć tysięcy
001100).

\V przypadku nic wpłacenia kaucji przed zawarciem umowy sprzedaży, Gminie rJaćkowice
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od jej zawarcia z winy oferenta.

W przypadku zrealizowania inwestycji w stanie ..zerowym" w ciągu l-go roku od dnia nabycia
(zawarcia umowy sprzedaży) kaucja podlegać będzie zwrotowi na rzccz Naby\vcy wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego. na którym była ona przeclłO\\')'\vana. pomniejszona o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni~dzy na rachunek nabywcy. który zostanie
dokonany \V terminie l-go miesiąca od dnia złożenia dokumentów świadczących () rcalizacji inwcstycji w
stanie zerowym.

Dokumentem świadczącym o zrealizowaniu inwestycji w stanic ..zcro\vyrn" będzie dokument
wydany przez kierownika budowy. stwierdzający stan zaawansowania inwestycji. która musi być
prowadzona zgodnie z przepisami dotyczącymi tego rodzaju inwestycji.

Ponadto Urząd Gminy dokona kontroli w zakresie realizacji inwestycji.
W przypadku odstąpienia przcz Nabywcę od realizacji inwestycji lub niewywiązania się z

najistotniejszych warunków zagospodarowania nieruchomości lub niedotrzymania podanego wyżej terminu,
kaucja ulega przepadkowi na rzccz Gmin)' Baćkowice w całości.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie me później niż do dnia zawarcIa
umowy sprzedaży.

Zastrzega si~ prawo odwołania przetargu z ważnych powodó\v.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Urząd Gminy w Baćkowicach. Sołectwo Baćkowice. ww\\ ..nackowice-gmina.pl. hip.hackol1'ice-gmhw.n!

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz przetargu można uzyskać u Sekretarza Gminy
pak. 24 tel. 15 8686204 lub 15 8686225 wew. 233.

Baćkowice. 28.0 ł .20 16•..
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