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Zalącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/2018
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 9 marca 2018 r.

REGULAMIN
pizeprowadzenia   pizetargu   ustnego   nieograniczonego   na   sprzedaż   nieruchomości
stanowiących wlasność gminy Zakrzewo

1.    Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przeprowadzonego przetargu ustnego
nieograniczonego.

2.   Niniejszy     regulamin     określa     zasady     przeprowadzenia     przetargu     ustnego
nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  sprzedaż  nieruchomości,  położonych
w gminie Zakrzewo, obręb Zakrzewo.

3.   Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Zakrzewo.
4.   Do  przetargu  mogą  przystąpić  osoby,  które  będą  spełniać  warunki  wymienione

w ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego.
5.   Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu,  który wygrał przetarg,  zalicza się na

poczet  ceny   zakupu  nieruchomości.   Osobom,   które   nie   wylicytowały  przetargu,
wpłacone wadium zostaje zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zakończenia przetargu.

6.   Przetarg  otwiera  Przewodniczący  Komisji  Przetargowej,  przekazując  uczestnikom
przetargu  infomacje  odnośnie  osób,  które  spełniają warunki  zawarte  w  ogłoszeniu
przetargu i zostały dopuszczone do przetargu.

7.   Przewodniczący Komisji Przetargowej, infomuje uczestników przetargu, że po trzecim
wywołaniu najwyższej z oferowanych cen, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

8.   0 wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić  mniej  niż   1%  ceny  wywoławczej,  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych
dziesiątek złotych.

9.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Po  ustaleniu  zgłoszeń  postąpień  Przewodniczący  Komisji  Przetargowej  wywołuje
trzykrotnie   ostatnią  najwyższą  cenę  i   zamyka  przetarg.   Następnie   ogłasza  imię
i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.

11. Wygrywający przetarg zobowiązany jest  w ustalonym terminie  przez  Wójta Gminy
Zakrzewo (najpóźniej 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wyznaczony temin nie
może  być  krótszy  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia)  do  stawienia  się
w wyznaczonej przez Wójta Gminy Zakrzewo Kancelarii Notarialnej , celem podpisania
aktu kupna - sprzedaży.

12. W  przypadku  nie   stawienia  się  bez  usprawiedliwienia  w  Kancelarii  Notarialnej
w  wyznaczonym teminie w celu zawarcia umowy zakupu (aktu notarialnego), Wójt
Gminy Zakrzewo odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz
gminy Zakrzewo.

13. Koszty   związane   ze   sporządzeniem   aktu   notarialnego   na  kupno   wylicytowanej
nieruchomości ponosi wygrywaj ący przetarg.

14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników
przetargów nie zaoferuje postąpień określonych w punkcie 8.

15. Przewodniczący   Komisji   Przetargowej   sporządza   protokół   z   przeprowadzonego
przetargu w trzech j ednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla
właściwego organu, ajeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.  Protokół



podpisuje przewodniczący,  członkowie Komisji Przetargowej  oraz ustalony nabywca
nieruchomości.

16. Wójt Gminy Zakrzewo zatwierdza wyniki przetargu.
17. Uczestnik  przetargu  może  w  terminie  7  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku  przetargu

zaskarżyć  czynności  związane  z przeprowadzeniem przetargu za pośrednictwem tut.
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18. W  przypadku  wniesienia  skargi,  wstrzymuje  się  czynności  związane  ze  zbyciem
nieruchomości.

19. W   przypadku   nie   zaskarżenia  w  wyznaczonym  teminie   czynności   związanych
z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, podaje się do
publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zakrzewo na
okres 7 dni informacje o wyniku przetargu zawierającą:
- datę,
- oznaczenie nieruchomości,
- liczbę osób dopuszczonych lub nie dopuszczonych do przetargu,
- cenę wywoławczą oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,
- imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
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