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OGtOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta i Gminy Pilica 

na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2204 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrbw z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzenia przetargow oraz roi<owari na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) 

OGtASZA 
DRUGI USTNY OGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI 
POtOZONB W SIADCZY STANOWIACEJ WtASNOSC GMINY PILICA 

Z uwagi na ograniczong mozliwosc zagospodarowania nieruchomosci bqdgcej przedmiotem 
sprzedazy wybrana zostata forma przetargu ograniczonego do wlascicieli nieruchomosci 
granicẑ cych ze zbywan^ dzialkq. Nieruchomosc zbywana ma poprawic warunki i sposob 
zagospodarowania granicz^cych z nî  nieruchomosci. 

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomosc gruntowa niezabudowana, potozona w 
miejscowosci Siadcza, oznaczona numerem ewidencyjnym dziatki 208/2 o powierzchni 
0,0291 ha, obr^b ewidencyjny: 241607_5.G015_AR_5 Siadcza. 
Nieruchomosc potozona na obszarze zabudowy rolno-mieszkaniowej, najblizsze 
sqsiedztwo stanowiq budynki jednorodzinne oraz gospodarcze. Od strony potnocnej 
dziatka graniczy z dziatkg nr 208/3, od strony potudniowej dziatka przylega do drogi 
gminnej, od strony zachodniej dziatka graniczy z zabudowanq dziatkg 208/1, od strony 
wschodniej z zabudowanq dziatkg nr 212/2. Dziatka nie jest utwardzona, porosnî ta 
trawg. 

2. DIa w/w nieruchomosci w Sqdzie Rejonowym w Zawierciu w Wydziale Ksiqg Wieczystych 
urzqdzona jest ksî ga wieczysta KW CZlZ/00065223/4. 

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: symbol planu 
RMN - tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i drobnych ustug. 

4. Nieruchomosc b^dqca przedmiotem przetargu nie jest obcî zona ograniczonymi. 
prawami rzeczowymi i nie ma przeszkod prawnych w rozporzgdzaniu nig. 
Z dniem 13 marca 2019 r. bezskutecznie uptyngt termin do ztozenia wnioskow przez 
osoby, ktorym przystuguje pierwszenstwo w nabyclu ww. nieruchomosci na podstawie 
art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2204 z pozn. zm.). 

5. Cena wywotawcza nieruchomosci wynosi 6 250,00 zl + 23 % VAT. 
6. Przetarg na w/w dziatk^ jest ograniczony dia osob legitymujqcych s\q tytutem prawnym 

do nieruchomosci graniczgcych z dziatkq b̂ dgcq przedmiotem przetargu, ktorzy: 
- do dnia 18 pazdziernika 2019 r. wptaca wadium w wvsokosci 800.00 zt. 
(stownie: osiemset ztotych 00/100) w kasie Urzedu Miasta i Gminy w Pilicy, 
ul. Zarnowiecka 46 a, pok. 21 w godz. 7.00- 14:15 lub na konto Urzedu Miasta i Gminy 
w Pilicy Banku Spotdzielczy Wolbrom 0/Pilica nr 83 84500005 0040 0400 0013 0002. Za 
datQ wptaty przyjmuje si^ datQ uznania rachunku bankowego. W tytule wptaty nalezy 
wskazac jednoznacznie numer nieruchomosci oraz kto wptaca wadium i tym samym 
uprawniony jest do wzi^cia udziatu w przetargu. 

Osoby, ktorym przystuguje prawo do rekompensaty z tytutu pozostawienia 
nieruchomosci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wyp^dzenia 
z bytego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jej opuszczenia w zwiqzku z wojnq 
rozpoczQtq w 1939 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2097), zwalnia SIQ Z obowigzku wniesienia 
wadium w wyzej wyznaczonym terminie, jezeli w ww. terminie przedstawig oryginat 
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zaswiadczenia lub decyzji potwierdzajgcej prawo do zaiiczenia wartosci nieruchomosci 
pozostawionych poza obecnymi granicami paristw polskiego oraz ztozq pisemne 
zobowiqzanie do uiszczenia kwoty rownej wysokosci wadium w przypadku nie stawienia 
si^ w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora w zawiadomieniu do zawarcia 
umowy. 
- oraz do dnia 21 pazdziernika 2019 r. do godz. 15°° ztoza w Urzedzie Miasta i Gminy w 
Pilicy pok. Nr 11, (w przypadku wystania zgtoszenia pocztq liczy SIQ data wptywu do 
Urzedu) w zamkni^tej kopercie z napisem „Drugi przetarg ustny ograniczony - Siadcza 
dz. 208/2" dowody potwierdzajgce spetnienie warunkow przetargu tj: 
• pisemne zgtoszenie uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym, 

• aktualny odpis lub wydruk z centralnej informacji ksigg wieczystych prowadzonej dIa 
nieruchomosci graniczqcej z dziatkq nr 208/2 ob. Siadcza, 

• kserokopiQ dowodu wniesienia wadium, 

• ztozenie pisemnego oswiadczenia w tresci stanowigcej zatqcznik nr 1 do ogtoszenia, 

• ztozenie pisemnego oswiadczenia w tresci stanowiqcej zatgcznik nr 2 do ogtoszenia 
(w przypadku wptacenia wadium gotowkq), 

• aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sqdowego lub wydruk z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sqdowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna 

• oswiadczenie, ze status wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci 
Gospodarczej jest aktywny lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Dziatalnosci Gospodarczej, w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
fizyczna prowadzqca dziatalnosc gospodarczq 

• oryginat petnomocnictwa do wzi^cia udziatu w przetargu, w przypadku osob 
reprezentujqcych uczestnikow przetargu lub osob^ prawnq oraz potwierdzenie 
uiszczenia optaty skarbowej w kwocie 17 zt. 

• w przypadku osob, ktorym przystuguje prawo do rekompensaty z tytutu 
pozostawienia nieruchomosci poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w 
wyniku wyp^dzenia z bytego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jej opuszczenia 
w zwigzku z wojnq rozpocz^tq w 1939 r. dowody o ktorych mowa w pkt. 6. 

7. Lista osob zakwalifikowanych zostanie podana do wiadomosci w dniu 25 pazdziernika 
2019 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszeri Urzedu Miasta i Gminy w Pilicy. 

8. Osoby zakwalifikowane, winny przedtozyc komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu: 

- dokument tozsamosci (z numerem PESEL) 

9. Wadium wptacone w pienigdzu przez uczestnika podlega przepadkowi w przypadku gdy 
nabywca nie przystqpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i 
terminie podanych w zawiadomieniu. 

10. Wadium wptacone przez uczestnika, ktory nie zostat wytoniony jako nabywca 
przedmiotowej nieruchomosci, bqdz oryginat zaswiadczenia w przypadku osob, ktorym 
przystuguje prawo do rekompensaty z tytutu pozostawienia nieruchomosci poza 
obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wyp^dzenia z bytego terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w zwiqzku z wojng rozpocz^ta w 1939 r. 
podlega zwrotowi nie pozniej niz przed uptywem 3 dni od dnia zamkni^cia, odwotania, 
uniewaznienia lub zamkni^cia przetargu, na rachunek bankowy wskazany przez 
uczestnika przetargu. 

11. Wadium wniesione w pienigdzu przez uczestnika, ktory wygra przetarg, zaiicza si^ na 
poczet ceny nabycia nieruchomosci, a jezeli przetarg wygra osoba, ktorej przystuguje 
prawo do rekompensaty z tytutu pozostawienia nieruchomosci poza obecnymi granicami 
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Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypqdzenia z bytego terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jego opuszczenia w zwigzku z wojng rozpocz^ta w 1939 r., oryginat 
zaswiadczenia lub decyzji jest zwracany po zawarciu umowy notarialnej. 

12. Osoba b^dqca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomosci przez cudzoziemcow (t.j. Dz. U z 2017 poz. 2278 ) zobowiqzana jest 
przedtozyc przed zawarciem umowy przeniesienia wtasnosci wydane na zasadach i w 
sytuacjach przewidzianych ustawq zezwolenie wtasciwego ministra na nabycie tej 
nieruchomosci, chyba ze zajdq przewidziane powotanq ustawq przestanki wytqczajgce 
wymog uzyskania takiego zezwolenia. 

13. Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne, sqdowe i inne zobowiqzania publiczno-
prawne. 

14. Ewentualne wznowienie granic nieruchomosci ciqzy na nowonabywcy. 

15. ZwyciQzca przetargu zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy 
sprzedazy w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygni^cia przetargu. 

16. Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie przystqpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez organizatora 
przetargu, organizator odstQpuje od zawarcia umowy, a wptacone wadium nie podlega 
zwrotowi. W przypadku uczestnika, ktory wygrat przetarg, i nie przystgpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy, a ktoremu przystuguje prawo do rekompensaty z 
tytutu pozostawienia nieruchomosci poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w 
wyniku wypQdzenia z bytego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w 
zwiqzku z wojng rozpocz^ta w 1939 r., uiszcza on wysokosc wadium na rzecz 
sprzedajgcego, w terminie do 5 dni od wyznaczonego terminu umowy sprzedazy bez 
wzywania. 

17. Postqpienie w przetargu nie moze wynosic mniej niz 1% ceny wywotawczej 
nieruchomosci, z zaokrqgleniem w gor^ do petnych dziesiqtek ztotych. 

18. Cata cena sprzedazy nieruchomosci musi bye uiszczona najpozniej na dzien przed 
zawarciem umowy notarialnej. Za dat^ wptaty uwazac s\q b^dzie dzieh wptywu pienî dzy 
na rachunek UMiG w Pilicy: BS Wolbrom 0/Pilica nr 13 84500005 0040 0400 0013 0001. 

19. Przetarg odb^dzie si^ 28 pazdziernika 2019 r. o godz. 10:00 w Urzedzie Miasta 
i Gminy w Pilicy, ul. Zarnowiecka 46 a, pok. nr 15,1 pî tro. 

20. Burmistrz Miasta i Gminy Pilica zastrzega sobie prawo odwotania przetargu z 
uzasadnionych przyczyn. 

21. Pierwszy przetarg odbyt s\q 16 maja i zakohczyt s\q wynikiem negatywnym. 

22. Uczestnictwo w przetargu jest rownoznaczne z zapoznaniem si^ z informacji o 
przetwarzaniu danych osobowych znajdujqcq si^ na tablicy ogtoszeri w Urzedzie Miasta i 
Gminy w Pilicy oraz na stronie internetowej www.pilica.bip.iur.pl. 

23. Informacji w sprawie niniejszego przetargu udzielajq pracownicy Referatu Inwestycji, 
Mienia Komunalnego i Rolnictwa, Urzedu Miasta i Gminy w Pilicy, pok. nr 4. tel. (032) 
673 5104 wew.312. 

24. Ogtoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszeri tut. Urzedu, ogtoszeniu w 
sposob zwyczajowo przyj^ty w danej miejscowosci, na stronie internetowej Urzqdu 
www.pilica.pl oraz w biuletynie informacji publicznej (www.pilica.bip.iur.pl). 

Pilica. dnia 18.09.2019 r. 

Podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszen tut. Urzedu 
w dniach od 19.09.2019 r. do 28.10.2019 r. 

I S X R Z 

'Jan&m 

\ 
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Zatgcznik nr 1 do ogtoszenia 

Piiica, dnia 

(imiQ i nazwisko/nazwa firmy) 

(adres) 

(telefon) 

OSWIADC ZENIE 

Ja 

legitymujqcy/a si^ Seria Nr 

reprezentujqcy/a 

oswiadczam, ze: 

1) zapoznatam/em si^: 

- z warunkami przetargu na sprzedaz nieruchomosci 

i przyjmuje je bez zastrzezeh; 

- ze stanem faktycznym ww. nieruchomosci (stanem technicznym budynku/6w/ stanem 
technicznym lokalu/i)* i przyjmuJQ go bez zastrzezeh oraz wyrazam gotowosc nabycia 
nieruchomosci bez zastrzezeh w obecnym stanie; 

oraz oswiadczam, ze nie b^d^ wnosic zadnych roszczeh z tego tytutu wobec Gminy Pilica 

2) ** Pozostaĵ  / nie pozostajQ* w zwiqzku matzehskim, w ktorym obowigzuje ustroj wspolnosci 
majgtkowej / rozdzielnosci majgtkowej*. 

W przypadku pozostawania w zwiqzku matzehskim ze wspolnosci^ majgtkowg jestem 
swiadoma/y, iz wygrywajqc przetarg: 
- zobowiqzana/y jestem do zawarcia notarialnej umowy sprzedazy wspolnie z matzonkiem/q 

lub za jego/jej zgodg wyrazong wformie aktu notarialnego, 
- w razie braku zgody wsp6tmatzonka/i na zawarcie umowy, wptacone przeze mnie 
wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Pilica. 

3) ** Oswiadczam, iz zapoznatam/em si^ z informacjg o przetwarzaniu danych osobowych 
znajdujgcq si^ na tablicy ogtoszen w Urzedzie Miasta i Gminy w Pilicy oraz rowniez na stronie 
internetowej www.pilica.bip.iur.pl. 

(podpis osoby sktadajqcej oswiadczenie) 
*niepotrzebne skreslic 
** dotyczy wytgcznie osob fizycznych 
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Zaigcznik nr 2 do ogtoszenia 

Pilica, dnia 

(imi^ i nazwisko/nazwa firmy) 

(adres) 

(telefon) 

O S W I A D C Z E N I E 

Ja 

legitymujgcy/a si^ Seria Nr 

reprezentujqcy/a 

oswiadczam, iz w zwigzku z wptaconym gotowkq wadium do przetargu na sprzedaz nieruchomosci 

potozonej w 

w przypadku nie przystqpienia lub nie wygrania przetargu, prosz^ o zwrot wadium*: 

- przelewem na rachunek nr *: 

prowadzony przez 

na rzecz 

- gotowkq*. 

Jednoczesnie oswiadczam, iz zostatem/am poinformowany/a o koniecznosci przedtozenia 

oryginainego dowodu wptaty w kasie Urzedu w celu uzyskania zwrotu wadium. 

(podpis osoby sktadajqcej oswiadczenie) 

*niepotrzebne skreslic 
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