
                                   OGŁOSZENIE  O PRZTARGU 

 

1. Podstawa prawna: 

 - art.38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz.U. z 2021 r.,poz.1899) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 

2004 r.,  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości  / Dz. U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm./, 

- Uchwała Rady Gminy Trzeszczany NR XXXIII/200/2021 z dnia 26 października 2021 r w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew.  

 

2. Organ ogłaszający przetarg -  Wójt Gminy Trzeszczany. 

  

3. Rodzaj przetargu:  

- I przetarg ustny, nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Nieledwi. 

4. Przedmiot przetargu:  

- nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczonej numerem działki 526/8                                    

o pow. 0,3055 ha położonej w Nieledwi, stanowiąca własność Gmina Trzeszczany, 

nieruchomość gruntowa w części utwardzona kostką brukową o pow.174,72 m². Na działce 

zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie do nieograniczonego 

korzystania   z gruntu i parkingu samochodowego znajdującego się na w/w nieruchomości. 

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 25 listopada 2021r. w terminie od dnia                   

25.11. 2021 r. do 07.01.2022r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby , którym 

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 

ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity ( Dz.U. z 2021 r., 

poz.1990 z późn. zm.), wniosków nie złożono. 

5. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: 

W księdze wieczystej nr ZA1H/00077326/2 nie znajdują się żadne obciążenia. Na działce 

zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie do nieograniczonego 

korzystania   z gruntu i parkingu samochodowego znajdującego się na w/w nieruchomości. 

6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób 

zagospodarowania nieruchomości: 

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzeszczany jest położona 

w częściach w terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej symbol „MU”,  w terenie zieleni 

parkowej symbol „ZP”, oraz terenie obsługi komunikacji samochodowej  symbol „KS”.   

Inwestor nieruchomości musi liczyć się z obowiązkiem uzyskania decyzji zezwalającej na 

wyłączenie i określenie warunków wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, o ile taka będzie 

wymagana stosownie do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

( Dz.U. z 2017 r. poz.1161 ze zm.). 

7. Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości: 

    27 850,00 zł netto (słownie dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych). 

Oprócz ceny nieruchomości osiągniętej   w przetargu Nabywca zobowiązany będzie do 

pokrycia kosztów dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy zbycia nieruchomości 

opisanej w ogłoszeniu w wysokości 4 029,36 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia dziewięć 

złotych trzydzieści sześć groszy). 

Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23 % stawka podatku VAT na podstawie art. 41 ust. w 

zw. z art.146 aa ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 

8. Forma, określenie przedmiotu i cel: 

- sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 



9.Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 15 luty 2022 r. o godz. 9 ºº w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany. 

10.Warunkiem uczestnictwa w przetargu: 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne ( cudzoziemcy na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do  dnia                       

11 lutego 2022 r. do godz.15°° (data wpływu na konto UG Trzeszczany) przelewem lub 

gotówką na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w  Zamościu nr 70 9603 1029 2001 

0000 0114 0002, w wysokości 3 200,00 zł ( słownie: trzy tysiące dwieście złotych), które 

należy uiścić w terminie zakreślonym w pkt. 11 Ogłoszenia o Przetargu. Na dowodzie 

wpłacenia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której 

ono dotyczy. 

2. Dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,  

3.W przypadku osób fizycznych  - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku 

reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne, 

4.W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – wydruk CEIDE, 

dowód tożsamości stosowne pełnomocnictwa, 

5.W przypadku osób prawnych  - aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne 

pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. 

 6.W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową 

wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.    

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne 

oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu                  

z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących 

z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. 

7. W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy                              

w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty 

zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej 

wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej                          

w ogłoszeniu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży. 

8. Złożenie oświadczenia: 

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Trzeszczany w 

związku z przetargiem i sprzedażą nieruchomości, 

-  że znany jest stan przedmiotu przetargu i nie wnosi się z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, 

- że zapoznano się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Trzeszczany dla nieruchomości objętej przetargiem. 

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy dopełnili formalności, o 

których mowa w pkt.10. Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu, nie zostanie 

dopuszczony do licytacji. 

 

11. Termin wpłacenia wadium: 

 Termin wpłacenia wadium upływa dnia 11 lutego 2022 r. do godz.15°° (data wpływu na 

konto UG Trzeszczany) przelewem lub gotówką na konto w Powiatowym Banku 

Spółdzielczym w  Zamościu nr 70 9603 1029 2001 0000 0114 0002. 

12. Ważność przetargu: 

Przetarg jest ważny, nawet gdy weźmie w nim udział tylko jedna zainteresowana osoba 

fizyczna lub prawna, spełniająca warunki określone w pkt. 10 i 11 ogłoszenia o przetargu tj. 

Wpłaciła wadium w określonym terminie i wysokości oraz zaoferowała cenę wyższą od ceny 

wywoławczej, określonej w pkt.7co najmniej o 1 % . W przypadku brania udziału w przetargu 



większej liczby osób, postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % od ceny wywoławczej 

określonej w pkt. 7 ogłoszenia o przetargu. 

13. Zwrot wpłaconego wadium: 

Wpłacone wadium zwraca się w terminie do 3-ch dni po odbytym przetargu osobom, które 

przegrały przetarg lub do niego przystąpiły, przy czym termin ten liczy się od dnia następnego 

po dniu odbytego przetargu.. 

14. Rozliczenie wpłaconego wadium: 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone stronie, która wygrała przetarg na poczet ceny nabycia 

nieruchomości w dniu wpłaty całości należności. 

15. Zawarcie umowy: 

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 

notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Wpłata za wylicytowaną nieruchomość wraz z podatkiem VAT oraz kosztami sporządzenia 

dokumentacji, a pomniejszona o wartość wadium, winna znajdować się na koncie Urzędu 

Gminy  Trzeszczany nr 97 9603 1029 2001 0000 0114 0001 najpóźniej na dzień przed 

wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej. 

16. Skutki uchylenia się osoby wyłonionej w przetargu od zawarcia umowy: 

W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 

notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku 

wypłaty należności określonej w pkt.15 niniejszego Ogłoszenia na dzień przed terminem 

zawarcia umowy notarialnej, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone 

wadium nie podlega zwrotowi. 

17. Odwołanie wyznaczonego przetargu: 

Wójt Gminy może odwołać z ważnych przyczyn ogłoszony przetarg, informując o tym fakicie 

niezwłocznie w formie właściwej dla Ogłoszenia o przetargu. 

18. Informacja publiczna: 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy Trzeszczany,                    

na stronie internetowej www.trzeszczany.pl i www bip.trzeszczany.roztocze.pl , w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na tablicy w miejscowości Nieledew, a wyciąg z ogłoszenia o 

przetargu w prasie. 

19. Okres wywieszenia Ogłoszenia o Przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu: 

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzeszczany na okres 30 dni o daty wywieszenia ogłoszenia tj.    

13 stycznia 2022 r., w prasie lokalne( wyciąg z ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w 

Sołectwie, na terenie którego znajduje się nieruchomość.  

Ponadto niniejsze Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Gminy 

Trzeszczany i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzeszczanach. 

20. Informacja dodatkowa: 

1. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie po numerem 84 6575059 w godzinach 

pracy Urzędu Gminy Trzeszczany. 

 

                      

 

Trzeszczany Pierwsze, 2022-01-13 

            WÓJT 

/-/ Stanisław Czarnota 

http://www.trzeszczany.pl/

