WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpacke
RGN.6840.17.2017

Sanok, dnia 23 stycznia 2018 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 i ust.2, art. 38 ust.1 i ust.2, art. 39 ust 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 poz. 2147 ze zm.),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014 , poz. 1490 ze zm.), Uchwały Rady
Gminy Sanok Nr XVIII/118/2008 z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Zarządzenia Wójta Gminy Sanok 185/2017
z dnia 1 września 2017 roku,
Wójt Gminy Sanok:
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sanok:
Województwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Gmina: Sanok-G
Obręb: Bykowce
Działka nr 259/2
Powierzchnia nieruchomości: 0,1411 ha
Księga wieczysta nr KS1S/00081102/6
Działka nr 259/2 jest położona w centrum miejscowości Bykowce, leżącej przy
drodze krajowej relacji Sanok – Przemyśl i graniczącej z miastem Sanok. Bykowce
to atrakcyjna krajobrazowo miejscowość, położona w bliskim sąsiedztwie
Opis
kompleksów leśnych, z przeważającą zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
nieruchomości: Działka nr 259/2 jest niezabudowana, o regularnym kształcie i płaskim terenie. Jest
położona otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej, terenów użytkowanych
rolniczo i przylega do drogi krajowej oraz gminnej. Działka posiada dostęp do drogi
publicznej. Dojazd do działki z drogi relacji Sanok – Przemyśl poprzez
nieutwardzoną drogę stanowiąca własność Gminy Sanok.
Działka nr 259/2 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla działki nr 259/2 nie była wydawana decyzja o warunkach
Przeznaczenie zabudowy i zagospodarowania terenu. W Studium Uwarunkowań i kierunków
nieruchomości Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok nieruchomość działka nr 259/2
i sposób jej
leży w następujących obszarach: otwartych pozostawionych w użytkowaniu
zagospodarowa rolniczym z ograniczonym prawem zainwestowania, zabudowy różnych form
nia:
mieszkalnictwa z dopuszczeniem modernizacji i uzupełnień oraz lokalizacji
inwestycji za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska
i zdrowia ludzi. Działka jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków
użytkiem RIVa.
Cena wywoławcza nieruchomości:
70 000,00 zł
Wysokość wadium:
10 000,00 zł
Obciążenia nieruchomości:
Brak
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
Brak
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został
przeprowadzony w dniu 20 grudnia 2017 roku.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami, upłynął w dniu 31 października 2017 roku.
Sprzedaż nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 w związku z
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2009 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r poz. 710
ze zm.).
Oznaczenie
nieruchomości
według księgi
wieczystej
oraz katastru
nieruchomości:

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 07 marca 2018 roku o godzinie 9
w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku ul. Kościuszki 23, pokój nr 509.

00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w podanej wyżej
wysokości w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku w formie pieniądza - przelewem lub wpłatą na
rachunek bankowy Gminy Sanok prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w
Sanoku nr 70 8642 1184 2018 0025 7912 0001, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 28 lutego 2018
roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Sanok.
Przed otwarciem przetargów jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej:
1.
w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez
osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego
odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o
Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących
podmiot.
2.
w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym
obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub
jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem zwykłym (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym
zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do
przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
Uczestnicy biorą udział w przetargach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga
formy pisemnej poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze
stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się
z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od
podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem
negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O 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.
Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później
niż 2 dni przed podpisaniem umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Sanok.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności
za wady ukryte nieruchomości.
Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona
własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie
do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty
sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Wójt Gminy Sanok zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Ogłoszenia o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Sanok.
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Sanok i w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Sanok oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Bykowce.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy
Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, piąte piętro, pokój nr 509, w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do
piątku tel. 0134656586.

