REGULAMIN PRZETARGU
Burmistrz Gminy Paczków
Og asza IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda na w asno nieruchomo ci gruntowej zabudowanej budynkiem gara owym o powierzchni
u ytkowej 32,46 m2 i powierzchni zabudowy 36,00 m2, po o onym w Paczkowie przy ul. Staszica,
oznaczonej jako dzia ka nr 311/2 o pow. 0,0036 ha, ark. m. 1 i zapisanej w ksi dze wieczystej Kw nr
OP1N/00039395/1.
Konstrukcja obiektu – murowana z ceg y i z bloczków, stropodach o konstrukcji drewnianej, krokwiowy.
Dach dwuspadowy, kryty pap , na pod o u z desek. Posadzka w budynku cementowa, zwyk a. Okna
pojedyncze metalowe, oszklone, od zewn trz okratowane. Drzwi metalowe, dwuskrzyd owe, w cianie
bocznej, a w cianie frontowej drzwi stalowe, dwuskrzyd owe. Elewacja budynku – tynki cementowowapienne nakrapiane, malowane. Wewn trz tynki cementowo-wapienne bia kowane – do wysoko ci ciany
z ceg y. Wy ej tynków brak. Wyposa enie w instalacje – brak.
Nieruchomo wolna od obci e i zobowi za .
Przeznaczenie nieruchomo ci w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania – tereny zabudowy
mieszkalnej wielorodzinnej, w tym zamieszkania zbiorowego oraz obiektów i urz dze us ugowych o
wielokierunkowej mo liwo ci inwestycyjnej. Obiekty i gara e o z ym stanie technicznym przeznacza si do
docelowej likwidacji lub ca kowitej przebudowy – symbol C79.MW,U.
Budynek znajduje si w strefie cis ej ochrony konserwatorskiej „A”.
Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynków /Dz. U. z 8 wrze nia 2014 r., poz. 1200 z pó n. zm./ Gminy Paczków, jako zbywcy nie dotyczy
obowi zek zapewnienia sporz dzenia wiadectwa charakterystyki energetycznej.
Przedmiotowa nieruchomo po o ona jest na terenie wyznaczonym do rewitalizacji w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Paczków do roku 2023 przyj tego w drodze uchwa y Rady Miejskiej w
Paczkowie nr XXVI/190/2016 z dnia 29 wrze nia 2016 r. z pó n. zm.
Sposób zagospodarowania: B – tereny mieszkaniowe.
I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzie 24.02.2017 r., zako czy si wynikiem negatywnym.
II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzie 28.04.2017 r., zako czy si wynikiem negatywnym.
III przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzie 14.07.2017 r., zako czy si wynikiem negatywnym.
IV przetarg odb dzie si w dniu 22-09-2017 r. o godz. 10.00
w Urz dzie Miejskim Paczków - sala konferencyjna.
§1
Przetarg przeprowadza komisja powo ana przez Burmistrza Gminy Paczków.
§2
1. Cena wywo awcza nieruchomo ci: 15.900,00 z
2. Tytu em zabezpieczenia wykonania w terminie warunków przetargu ustala si wadium w pieni dzu w
wysoko ci 10% ceny wywo awczej.
Termin wp acenia wadium do kasy Urz du Miejskiego w Paczkowie up ywa w dniu 18.09.2017 r. do godz.
14.00, a na konto Urz du Miejskiego w Paczkowie w dniu 18.09.2017 r. Za dat wniesienia wadium uwa a
si dat wp ywu rodków pieni nych na wskazane w og oszeniu o przetargu konto.
3. W przetargu uczestnicz osoby, które w terminie wyznaczonym w og oszeniu przetargu wnios y nale ne
wadium.
4. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników
przetargu.
5. Uczestnicy przetargu decyduj o wysoko ci post pienia, z tym, e post pienie nie mo e wynosi mniej
ni 1 % ceny wywo awczej, z zaokr gleniem w gór do pe nych dziesi tek z otych.
6. Przetarg jest wa ny bez wzgl du na liczb uczestników przetargu, je eli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferowa , co najmniej jedno post pienie powy ej ceny wywo awczej.
7. Nabywca nieruchomo ci zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda
nieruchomo ci, najpó niej w ci gu 21 dni od dnia rozstrzygni cia przetargu.
Je eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomo ci nie przyst pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu mo e odst pi od
zawarcia umowy, a wp acone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Cena nieruchomo ci osi gni ta w przetargu, podlega zap acie nie pó niej ni do dnia zawarcia umowy
przenosz cej w asno .
9. Wp acone w pieni dzu wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je eli osoba wp acaj ca
wadium wygra przetarg – zwrócone, je eli osoba wp acaj ca wadium nie wygra przetargu. Kwota wadium
zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia w dniu zap aty pe nej ceny nale no ci.
10. Uczestnicy przetargu sk adaj pisemne o wiadczenia, i zapoznali si z przedmiotem przetargu, jego
warunkami, regulaminem i przyj ciu ich bez zastrze e oraz, e znany jest im stan faktyczny i prawny
nieruchomo ci oraz, e wyra aj zgod na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922/.
11. Nabywca pokrywa op aty notarialne i s dowe zwi zane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
§3
1. Przewodnicz cy komisji przetargowej otwiera przetarg i podaje do wiadomo ci:
a).przedmiot przetargu
b).cen wywo awcz
c).wysoko wadium
d). imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wnios y wadium
2. Licytacja rozpoczyna si od wywo ania ceny wywo awczej.
3. Zaoferowana cena przestaje wi za uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik post pi cen wy sz .
Uczestnicy przetargu zg aszaj ustnie kolejne post pienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywo ania
nie ma dalszych post pie . Po trzecim wywo aniu najwy szej zaoferowanej ceny dalsze post pienia
nie zostan przyj te.
4. Po ustaniu zg aszania post pie przewodnicz cy komisji przetargowej wywo uje trzykrotnie ostatni ,
najwy sz cen i zamyka przetarg, a nast pnie og asza imi i nazwisko albo nazw lub firm osoby,
która przetarg wygra a.
Z chwil przybicia nast puje wyznaczenie w a ciciela.
5. Prowadz cy przetarg sporz dza z jego przebiegu protokó .
6. Og oszenie i regulamin zosta y odczytane w dniu przetargu.
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