
,ZARZĄDZENIE Nr 162/20
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 24 kwietnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów
oraz rokowań na sprzedaż i dzierżawę oraz najem nieruchomości stanowiących

własnośćGminy Bolesławiec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U.

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz 5 8 ust.1 i 5 28 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

zarządza się, co następuje:

5 1

Powołuje się stałą Komisje Przetargową do przeprowadzania przetargów i rokowań
na zbycie i dzierżawę oraz najem nieruchomości stanowiących własność Gminy
w składzie:

1. Roman Jaworski - Przewodniczący
2. Jarosław Babiasz - Zastępca Przewodniczącego
3. Barbara Robak — Zastępca Przewodniczącego
4. Joanna Kmita - Sekretarz
5. Elżbieta Janiec - Członek
6. Jolanta Sopko - Członek
7. Maciej Burniak - Członek

5 2

Komisja przetargowa, dokonuje czynności związanych z przeprowadzaniem
przetargów i rokowań, zgodnie z rozpoznaniem Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości i regulaminami, stanowiącymi załączniki:
. nr 1 - regulamin przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
. nr 2 - regulamin przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego

ograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
. nr 3 - regulamin przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego

nieograniczonego na dzierżawę i najem nieruchomości,
. nr 4 - regulamin przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości,

do niniejszego zarządzenia.
53

Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podjęcia.

54
Traci moc Zarządzenie Nr 362/18 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 20 września
2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących
własność Gminy Bolesławiec. . ,< „wVi] e_, _J'
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 162/20
Wójta Gminy Bolesławiec

2 dnia 24 kwietnia 2020 roku

REGULAMIN
przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bolesławiec, w trybie ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze
zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490).

51
Przetarg ogłaszaWójt Gminy Bolesławiec.

5 2
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa
w składzie co najmniej 3 osób, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy
Przewodniczącego, wyznaczonych Zarządzeniem Wójta Gminy Bolesławiec
Nr 162/20 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

53
Przetarg może być odwołany tylko z ważnych powodów.

54
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne z wyłączeniem osób
wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom,
a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku
prawnym lub faktycznym który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności komisji przetargowej. Cudzoziemcy dopuszczani będą do udziału
w przetargu zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (t. ]. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

2. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
i terminie określonym w ogłoszeniu i przedłożenie dowodu wniesienia wpłaty
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

5 5
1. Przetarg odbywa się publicznie, w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden

uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno
postąpienie.

3.Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń
prawnego i faktycznego stanu nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.

5 6
1. Przewodniczący Komisji otwiera przetarg podając do wiadomości informację o:

a) oznaczeniu nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości,
b) powierzchni nieruchomości,



c) opisie nieruchomości,
d) przeznaczeniu nieruchomości,
e) cenie nieruchomości,
f) terminach złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje piensteństwo

w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

g) obciążeniach nieruchomości,
h) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
i) pouczeniu o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

nieruchomości,
j) imionach i nazwiskach osób albo nazwach lub firmach osób, które wpłaciły

wadium lub zostały zwolnione, zgodnie z 5 5 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz zostały dopuszczone
do przetargu.

2. Przewodniczący Komisji, informuje uczestników przetargu, że po trzecim
wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną
przyjęte.

3. Uczestnicy przetargu decydują o postąpieniach z tym, że postąpienie nie może
być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych
dziesiątek złotych.

4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny, dopóki mimo
trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Po ustaniu zgłoszenia postąpień Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie
ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko
albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

@ 7
1. Przewodniczący Komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego

przetargu, zawierający informacje o:
a) terminie i miejscu przetargu,
b) oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru

nieruchomości i księgi wieczystej,
c) obciążeniach nieruchomości,
d) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
e) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez uczestników przetargu,
f) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu,

wraz z uzasadnieniem,
g) cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej

w przetargu,
h) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową,
i) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby

wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości,
j) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej,
k) dacie sporządzenia protokołu.
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2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuje przewodniczący i członkowie
komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca
nieruchomości.

3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu
notarialnego.

5 8
1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny nabycia.

2. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu
przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od:
a) odwołania przetargu,
b) zamknięcia przetargu,
o) unieważnieniu przetargu,
d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

@ 9
1. Wójt Gminy zawiadamia osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości 0 miejscu

i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia.
2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa
w ust. 1, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.

@ 10
Uczestnik przetargu może zaskarżyć, w formie pisemnej, czynności związane
z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyniku przetargu.

5 11
1. Koszty notarialne, sądowe i opłatę skarbową — związane z przeniesieniem
własności przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
2. Koszty związane z przeprowadzeniem przetargu ponosi Gmina Bolesławiec.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/20
Wójta Gminy Bolesławiec

2 dnia 24 kwietnia 2020 roku

REGULAMIN
przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego ograniczonego, na sprzedaż
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bolesławiec, w trybie ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1490)

51
Przetarg ogłaszaWójt Gminy Bolesławiec.

52
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa
w składzie co najmniej 3 osób, w tym Przewodniczącego |ub Zastępcy
Przewodniczącego, wyznaczonych Zarządzeniem Wójta Gminy Bolesławiec
Nr 162/20 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

93
Przetarg może być odwołany tylko z ważnych powodów.

@ 4
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne z wyłączeniem osób
wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom,
a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku
prawnym lub faktycznym który mógłby budzić: uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności komisji przetargowej. Cudzoziemcy dopuszczani będą do udziału
w przetargu zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2278).

2. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest spełnienie warunków określonych
w ogłoszeniu i zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu.

55
1. Przetarg odbywa się publicznie, w terminie i miejscu określonymw ogłoszeniu.
2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden
uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno
postąpienie.

3.Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń
prawnego i faktycznego stanu nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.

5 6
1. Przewodniczący Komisji otwiera przetarg podając do wiadomości informacje o:

a) oznaczeniu nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości,
b) powierzchni nieruchomości,
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c) opisie nieruchomości,
d) przeznaczeniu nieruchomości,
e) cenie nieruchomości,
f) terminach 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,

g) obciążeniach nieruchomości,
h) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
i) pouczeniu o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

nieruchomości,
j) imionach i nazwiskach osób albo nazwach lub firmach osób, które wpłaciły

wadium lub zostały zwolnione, zgodnie z 5 5 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz zostały dopuszczone
do przetargu.

2. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim
wwvołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną
przyjęte.

3. Uczestnicy przetargu decydują o postąpieniach z tym, że postąpienie nie może
być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wszż do pełnych
dziesiątek złotych.

4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo
trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Po ustaniu zgłoszenia postąpień Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie
ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko
albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

@ 7
1. Przewodniczący Komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego
przetargu, zawierający informacje o:

a) terminie i miejscu przetargu,
b) oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru
nieruchomości i księgi wieczystej,

c) obciążeniach nieruchomości,
d) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
e) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez uczestników przetargu,
f) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu, wraz

z uzasadnieniem,
g) cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu,
h) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową,
i) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej
w przetargu jako nabywca nieruchomości,

]) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej,
k) dacie sporządzenia protokołu.
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2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuje przewodniczący i członkowie
komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca
nieruchomości.

3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu
notarialnego.

5 8
1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny nabycia.

2. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu
przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od:
a) odwołania przetargu,
b) zamknięcia przetargu,
o) unieważnieniu przetargu,
d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

59
1. Wójt Gminy zawiadamia osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości 0 miejscu

i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia.
2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa
w ust. 1, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.

@ 10
Uczestnik przetargu może zaskarżyć, w formie pisemnej, czynności związane
z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyniku przetargu.

5 11
1. Koszty notarialne, sądowe i opłatę skarbową — związane z przeniesieniem
własności przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
2. Koszty związane z przeprowadzeniem przetargu ponosi Gmina Bolesławiec.
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 162/20
Wójta Gminy Bolesławiec

2 dnia 24 kwietnia 2020 roku

REGULAMIN
Przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, na dzierżawę oraz
najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bolesławiec, w trybie ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze
zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014 poz. 1490)

51
Przetarg ogłaszaWójt Gminy Bolesławiec.

52
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa
w składzie co najmniej 3 osób, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy
Przewodniczącego, wyznaczonych Zarządzeniem Wójta Gminy Bolesławiec
Nr 162/20 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

53
Przetarg może być odwołany tylko z ważnych powodów.

54
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne z wyłączeniem osób
wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom,
a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności komisji przetargowej.

2. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
i terminie określonym w ogłoszeniu i przedłożenie dowodu wniesienia wpłaty
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

5 5
1. Przetarg odbywa się publicznie, w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden
uczestnik zaoferuje czynsz dzierżawny (najmu) wyższy od wywoławczego
czynszu, co najmniej ojedno postąpienie.

3. Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń
prawnego i faktycznego stanu nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.

5 6
1. Przewodniczący Komisji otwiera przetarg podając do wiadomości informację o:

a) oznaczeniu nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości,
b) powierzchni nieruchomości,
c) opisie nieruchomości,
d) przeznaczeniu nieruchomości,
e) czynszu dzierżawnym (najmu) nieruchomości,
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f) obciążeniach nieruchomości,
9) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
h) pouczeniu o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy (najmu)

nieruchomości,
i) imionach i nazwiskach osób albo nazwach lub firmach osób, które wpłaciły

wadium i zostały dopuszczone do przetargu.
2. Przewodniczący Komisji, informuje uczestników przetargu, że po trzecim

wywołaniu najwyższego zaoferowanego czynszu dzierżawnego (najmu), dalsze
postąpienia nie zostaną przyjęte.

3. Uczestnicy przetargu decydują o postąpieniach z tym, że postąpienie nie może
być niższe niż 1% ceny wywoławczego czynszu dzierżawczego (najmu)
z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia czynszu dzierżawnego
(najmu), dopóki mimo trzykrotnegowywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Po ustaniu zgłoszenia postąpień Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie
ostatnią wysokość czynszu dzierżawnego (najmu) i zamyka przetarg, a następnie
ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

5 7
1. Przewodniczący Komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego

przetargu, zawierający informacje o:
a) terminie i miejscu przetargu,
b) oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru

nieruchomości i księgi wieczystej,
c) obciążeniach nieruchomości,
d) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
e) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez uczestników przetargu,
f) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu,

wraz z uzasadnieniem,
g) wywoławczymczynszu dzierżawnym (najmu) nieruchomości oraz najwyższym

czynszu osiągniętym w przetargu,
h) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową,
i) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby

wyłonionej w przetargu jako dzierżawcę (najemcę) nieruchomości,
]) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej,
k) dacie sporządzenia protokołu.

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuje przewodniczący
i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako
dzierżawca (najemca) nieruchomości.

3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy
dzierżawy (najmu).

5 8
1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet czynszu dzierżawnego (najmu).



2. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu
przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od:
a) odwołania przetargu,
b) zamknięcia przetargu,
c) unieważnieniu przetargu,
d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5 9
1. Ostateczny termin zawarcia umowy kończy się najpóźniej 30 dnia od daty

przeprowadzenia przetargu.
2. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy

wpłacone wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym.

5 10
Uczestnik przetargu może zaskarżyć, w formie pisemnej, czynności związane
z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
vwniku przetargu.

5 11
Koszty związane z przeprowadzeniem przetargu ponosi Gmina Bolesławiec.
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 162/20
Wójta Gminy Bolesławiec

2 dnia 24 kwietnia 2020 roku

REGULAMIN
Przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy
Bolesławiecw trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia RadyMinistrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (t.j. Dz. U. z 204 poz. 1490)

51
Rokowania ogłasza Wójt Gminy Bolesławiec.

5 2
Czynności związana z przeprowadzeniem rokowań wykonuje komisja przetargowa
w składzie co najmniej 3 osób, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy
Przewodniczącego, wyznaczonych Zarządzeniem nr 162/20 z dnia 24 kwietnia 2020
roku.

53
Rokowania mogą być odwołane tylko z ważnych powodów.

5 4
1. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne z wyłączeniem osób
wchodzących w skład komisji oraz osób bliskich tym osobom, a także osoby, które
pozostają z członkami komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym który
mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności komisji. Cudzoziemcy
dopuszczeni będą do udziału w rokowaniach zgodnie z ustawą z dnia 24 marca
1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2278).

2. Warunkiem dopuszczenia do rokowań jest:
a) wpłacenie zaliczki w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu,
b) pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w terminie i miejscu określonym
w ogłoszeniu.

@ 5
1. Rokowania odbywają się publicznie, w terminie i miejscu określonymw ogłoszeniu.
2.Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie
spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

3. Przystąpienie do rokowań jest jednoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń prawnego
ifaktycznego stanu nieruchomości, będącej przedmiotem rokowań.

4. Zgłoszenie udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej
na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.

5. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym

jest osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzeniazgłoszenia,

Ł”?



c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,

d) proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty,
e) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań (jeżeli

są określone w ogłoszeniu).
6. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

5 6
1. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania podając do wiadomości informację o:

a) oznaczeniu nieruchomościwg księgi wieczystej i katastru nieruchomości,
b) powierzchni nieruchomości,
0) opisie nieruchomości,
d) przeznaczeniu nieruchomości,
e) cenie wywoławczej,
f) obciążeniach nieruchomości,
9) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
h) terminach przeprowadzonych przetargów,
i) pouczeniu o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

nieruchomości,
]) zastrzeżeniu, że Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania

nabywcy nieruchomości.
2. Przewodniczący Komisji, w obecności uczestników:

a) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowodywpłaty zaliczki,
b) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie

ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników
rokowań,

c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,
d) ogłasza, które zgłoszenie zostały zakwalifikowanedo ustnej części rokowań.

3. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań
osobom, których zgłoszenia:
a) nie odpowiadają warunkom rokowań,
b) zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie,
c) nie zawierają danych wymienionych w 5 5 ust. 5 lub dane te są niekompletne

oraz nie zawierają dowodówwpłaty zaliczki,
d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

4. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków
koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników
rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

5. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części
rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

@ 7
1. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań Komisja ustala nabywcę lub stwierdza,
że nie wybrano nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2,

2. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji
komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.U



00
. Z przeprowadzonych rokowań sporządza się protokół w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu, a jeden
dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

4. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisuje przewodniczący i członkowie
komisji oraz osoba wyłoniona w rokowaniach jako nabywca nieruchomości.

. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.
6. Przewodniczący Komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań
bezpośrednio po ich zamknięciu.

7. Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę do zawarcia aktu
notarialnego — umowy sprzedaży.

01

5 8
1. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika, który rokowania wygrał, zlicza się na poczet
ceny nabycia.

2. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zakończeniu
rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od:
a) odwołania rokowań,
b) zamknięcia rokowań,
o) unieważnieniu rokowań,
d) zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

@ 9
1. Wójt Gminy zawiadamia osobę ustalona jako nabywca nieruchomości 0 miejscu

i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia.
2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, to wpłacona
zaliczka nie podlega zwrotowi.

@ 10
Uczestnik rokowań może zaskarżyć, w formie pisemnej, czynności związane
z przeprowadzeniem rokowań do Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyniku rokowań.

@ 11
1. Koszty notarialne, sądowe i opłatę skarbową — związane z przeniesieniem
własności przedmiotu rokowań ponosi nabywca.
2. Koszty związane z przeprowadzeniem rokowań ponosi Gmina Bolesławiec.


