Świdnica, 20 maja 2020r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Wilkanowo, gmina
Świdnica
L.p.

Położenie
nieruchomości

Numer
działki

Powierzchnia
działki
(m2)

Cena
wywoławcza
(zł brutto)

Wysokość
wadium
(zł)

1

Wilkanowo

53/3

1160

109.224,00

10.922,40

Minimalna
wysokość
postąpienia
(zł)
1.100,00

2

Wilkanowo

53/4

1162

109.347,00

10.934,70

1.100,00

3

Wilkanowo

53/5

1538

133.824,00

13.824,40

1.340,00

Nieruchomości gruntowe wymienione w tabeli, zgodnie ze Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica zatwierdzonym uchwałą Rady
Gminy Świdnica nr V/13/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. ze zmianami przeznaczone są pod
budownictwo mieszkaniowe i usługi towarzyszące. Na w/w nieruchomości istnieje
możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę
budynków mieszkaniowych jednorodzinnych wolnostojących. Działki posiadają dostęp do
drogi publicznej, ul. Brzozowa, w której znajduje się infrastruktura techniczna.
Dla nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – Wydział VI Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG/E/0061300/4.
W skład nieruchomości nie wchodzą grunty pod śródlądowymi wodami stojącymi, jak
również pokryte wodami grunty stanowiące zagłębienia terenu, powstałe w wyniku
działalności człowieka, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z póżn. zm.).
Działki nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu, nie są również objęte
inwentaryzacją stanu lasu i nie została dla nich wydana decyzja, o której mowa w art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).
Gmina Świdnica nie przeprowadzała badań geologicznych na ww. terenie. Nieruchomości
posiadają dostęp do drogi publicznej, wolne są od obciążeń i zobowiązań. Nabywca

przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) cena nieruchomości zawiera podatek
od towarów i usług VAT w stawce 23%.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 24 czerwca
2020.r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa nr 38
sala posiedzeń – pokój nr 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które
należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Świdnica nr 16 1020 5402 0000 0602 0027 8838
PKO BP SA I ODDZIAŁ w Zielonej Górze, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 22
czerwca 2020r. wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie, z dopiskiem „na
działkę(i) nr……….położoną w miejscowości ……………….”.
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej:
dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty
gospodarcze, dodatkowo komplet dokumentów niezbędny do ich reprezentowania.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo
wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w
przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę
na odpłatne nabycie nieruchomości.
Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), zobowiązani są przed zawarciem umowy
notarialnej do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na
nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa. W
przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium
przepada na rzecz Gminy Świdnica
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu
notarialnego, który nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu tj. od 2
lipca 2020r.
Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu
notarialnego w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz
Gminy Świdnica. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe w całości ponosi
nabywca. Ewentualne okazanie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt
nabywcy.

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 zpóźn.zm.).
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14
września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r, poz.1490t.j.).
Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w
formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Świdnica, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wilkanowo oraz na stronie internetowej
www.bip.swidnica.zgora.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został umieszczony w prasie
lokalnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 683273115, 683273118
wew. 145 codziennie w godzinach od 700 do 1400.

