.2019
Zarządzenie Nr (mm...?
Prezydenta Miasta Będzin:
„2019 r.
z dnia „45...

organizacji | przetargu pisemnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości oolożonej w Będzinie przy ul. Filtrowej.

w sprawie ogloszenia

i

1990r
Na podstawie art 30 ust z pkt a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 0 marca
1
40 ust pkt3„ art.
(tekst jednoiiiy Dz Uzzotg poz 506), art 35 ust i, art 39 ust z art.
1997r. (tekst
67 ust. 2 pkt i ustawy o gospodarce niemonomosoiami z dnia 21 sierpnia
Ministrów
jednolity Dz U z 2013 r poz 2204 ze zm 5 16 , 5 23 rozporządzenia Rady
tryou przeprowadzania przetargow oraz rokowań na zbycie
w spiawre sposobu
nieruchomości z dnia 14 września 2004r (tekst jednolity Dz, U z 201Ar poz 1490
dnia 04 04 2019 i
ze zm ), zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050115 2019 z
wlasnoso Gminy
w Sprawie sprzedazy w lormie przetargu nieruchomosci stanowrąoej
wiadomosci wykazu
Będzin, potozonej przy ui Fritrowei oraz podania do puotioznej
nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy

i

I

zarządzam
51
przetarg na sprzedaz nieruchomosci stanowracej wtasnoso Gminy Bedzin
Ogiosic'
dzialki 172
polozonej w Będzinie przy ul, Filtrowej, oznaczonej numerem ewrdencyjnym
karta mapy 14 obreb Będzin o pow. tt27 m1.
I

5
Ustatio wysokość wadium na kwote

:

i4 00000
@

zt

:

Ustatio treść ogloszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym
I

54
Wyznaczyć przewodniczącego oraz czlonkow komisji przetargowej, w następującym
sktadzie

Przewodniczący Komisji przetargowej:
Magdalena Rogowicz

- Sekretarz Miasta

Czlonkowie Komisji Przetargowej :
i

Malgorzata Oleksiak
Nieruchomośmami

Ż

Arma Ciołek

, inspektor

,
W

Gtowny

speqaiista

w

Wydztaie

VVydziaie Gospndarkl Nieruchomościami

Gospodarki

3. Plutr Frączek

—

Kiewwnik Referatu Stralegii i Inżynier" Miejskiej

55
Usiairc treść reguiaminu przetargowego _zaiącznik nr 1.

55
Wykonanie

zarządzenia

powierza

Naozeinikowi

się

Gospodarki

Wydziału

Nieruchomościami oraz Komisji Przetargowe) wyznaczone] niniejszym zarządzeniem

57
Zarządzenie wchodzi w zycie z oniern podpisanie
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Zalacznik do zarządzenia Nr DO50..D&5.2019
Z,
42019r.
Prezydenta Miasta Będzina z dnia
REGULAMIN

przetargu pisemnego
określający warunki i tryb przeprowadzeniastanowiącej wiasność Gminy
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
dziaiki 172 karta mapy 14 obręb
Będzin, oznaczonej numerem ewidencyjnym
Filtrowej o pow. 1121 m'.
Będzin, położonej w Będzinie przy ul.
I

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu

|.

nieograniczony na sprzedaz
Prezydent Miasta Będzina ogłosi przetarg pisemny
nieruchomości objętej wykazem z dnia 04.04 2019 r
I

Dane dot nieruchomości objętej wykazem
przy ul Filtrowej oznaczona na
Nieruchomość niezabudowana, polozona w Będzrniedzialki
172 o pow. 1127 rnz
karcie mapy 14 obręb Będzin numerem ewidencyjnym
KA1B/00026344M. w które] jako
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta
wiaśclclei wpisana jest Gmina Będzin
nieruchomości wynosi - 144.00!) 00 zi zw. z VAT

gena wvwoiawcza

nabywcę przed
Cena sprzedaży nieruchomości ptatna jest przez jej
zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
sądowych
notarialnych
Nabywca nieruchomości ponosi koszty oplat
zwiazanych z nabyciem nieruchomości.
i

ll. Warunki dotyczące

zagospodarowania nieruchomości stanowiącej

przedmiot przetargu.

.

.

dla
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przestały obowiązywać. Do czasu
przedmiotowej nieruchomości
lub podjęcia
sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego
do sporządzenia planu,
uchwaty Rady Miejskiej Będzina o przystąpieniu
obiektów budowlanych lub
zagospodarowanie terenu polegające na budowie
wymagelo ustalenia - w drodze
wykonaniu innych robót budowlanych będzie
warunków zabudowy lub lokalizacji
decyzji Prezydenta Miasta Będzina .
inwestycji.
postaci budowy garaży,
Na nieruchomości nie mozna realizować inwestycji w
Nr 312019 z dnia 14.02.2019 r.
co wynika z decyzji Prezydenta Miasta Będzina dla takiego przedsięwzięcia
odmawiającej ustalenia warunków zabudowy
inwestycyjnego.
zagospodarowania terenu stanowiąca
Analiza funkcji cech zabudowy
analizowanym wystepuje
zalacznik do wiw decyzji wykazala, że w obszarze
Dlaiego tez
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna.
nowej zabudowy
zabudowa garażowa nie spehria wymagania dotyczacego
i

w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech wskaźników kształtowania
i

zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

stanowiącej
Ewentualna wycinkę orzew rosnących na nieruchomos
obow
zujacymi w tym
przedmiot przetargu należy przeprowadzać zgodnie z
zakresie przepisami prawa. Sprawy zwiazane z wycinka drzew prowadzone są
przez Wydziat Ochrony Srodowiska Urzędu Miejs 'ego w Będzinie. Koszty
związane : ewentuaina wycinka drzew ponosi Nabywca nieruchomosci.
nieruchomosci ustalony w przetargu, zobowiązany jest do
przeprowadzenia na nieruchomosci wszelkich prac porządkowych.
Nabywca

Ewentualne rozgraniczenie lub wznowienie granic nieruchomości odbywać
się będzie na wniosek i koszt nabywcy,

informacje o warunkach przystąpienia do przetargu
.

Wplata wadium w plenlądzu w kwocie 14.000 PLN na konto Urzędu
Miejsklego w Będzinie — Wydzial Księgowa , Budżetowy Nr 44 1050 1142
1000 0023 0074 0087 w ING Banku Śląskim S.A w terminie wskazanym
w ogtoszeniu przetargowym

Uwaga! Osoby, które dokonają wplaty wadium po wyznaczonym
terminie nie zoslana dopuszczone do przetargu.

liczenie pisemnej oferty sporządzonej

|

w jezyku poiskim, w lerminie

miejscu wskazanym w ogloszeniu przetargowym. zawierającej

.

:

imię, nazwisko adres oferenta albo nazwę iub firmę oraz siedzibę,
jezeii oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
i

. date sporządzenia oferty,

.

oswiadczenie, ze oferent zapoznal sie z warunkami przetargu
przyjmuje te warunki bez zastrzezeń,
i

.

OŚWiadczenie, ze oferent zapoznal się
przyjmuje bez zastrzeżeń
warunki dotyczace zagospodarowania nieruchomości określone
w niniejszym reguiarriinie,
i

- jeżeii oferent sklada ofertę w zwiazku z prowadzoną dzialalnością
gospodarczą — opis charakteru dziatainosci gospodarczej prowadzonej
przez oferenta,

o

-

oferowana cenę wyższa od ceny wywolawczej,
okresieriie sposobu zagospodarowania nieruchomości w lormie
opisowej (dodatkowo sposob zagospodarowania może być również
przedstawiony w formie graliczriej)

~

podpis osoby względnie osób uprawnionych do reprezentowania
oferenta

Do oferty należy dolaczyc kopię dowodu wniesienie wadium, pełnomocnictwo
yezell oferte podplsal petnomocrilk oferenta, jak rowniez:

-

co do oferentów będących podmiotami podlegajacymi wpisDWi do KRS:
aktualny (data) odpis z KRS albo wydruk aktualne] informacji odpowiadaiącej
odpisOWi aktualnemu z rejestru przedSiębiorców KRS, zaopatrzone w datę
nie wczesniejszą niz trzy miesiące przed dniem wpływu oferty,
co do oferentów będących osobami ńzycznymi sktadaiącymi ofertę w związku
z prowadzoną dziatalnościa gospodarczą: aktualne zaświadczenie o wpisie
w Centralnej Ewidencii Informacji o Działalności Gospodarczei, zaopatrzone
w date nie wczesniejsza niż trzy miesiące przed dniem wpływu oferty,
i

co do oferentów dziatajacych w ramach spolki cywrlnej - ponadto: aktualną
treść umowy spotki podpisaną przez wszystkich wspólników.
Wlw dokumenty należy ztożyt': w oryginale lub w kopii potwierdzone] za zgodność
z oryginalem,

Wszelkie dokumenty dolaczone do oferty musza być sporządzone więzyku polskim
lub przetlumaczone na Język polski przez uprawnionego ttumacza.
IV.

Dodatkowe informacje o wadium

1. Wadium wplacone przez osoby, które nie wygraty przetargu zostanie im

zwrócone niezwlocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niz
przed uplywem 3 dni od dnia zamkniecia przetargu.
Wadium wptacone przez osobę wygrywające] przetarg zostanie zaliczone na

poczet ceny nabycia nieruchomości

.

,

W przypadku nieprzystąpienia przez osobę wygrywająca przetarg do umowy
notarialne] sprzedazy nieruchomości w terminie wyznaczonym przez
sprzedającego. Prezydent Miasta moze odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone Wadium nie będzle podlegać zwrotowi

Nabywcą nieruchomości ustalonym w przetargu, z ktorym zawarta zostanie
umowa notarialna, może być wytaczriie podmiot, który wplacil wadium
Jeżeli wplaty wadium dokonała osoba ńzyozna pozostająca w ZWiązku
matzenskimw którym panuje matzer'iska wspólność majątkowa, nabycie
nastąpi na obojga malzonków, niezaleznie od tego na nazwisko którego
który z nich byl obecny na
z malzonków wptacone zostato wadium
przetargu, chyba ze nabycie nieruchomosci ma nastąpić do majątku
odrębnego malzonka
i

V.

Dodatkowe informacje o trybie przeprowadzenia przetargu

Przetarg pisemny nieograniczony skladajacy się z części jawnej
niejawnej
przeprowadzony zostanie przez Komisję Przetargowej powolaną przez Prezydenta
i

Miasta

Przetarg odbędzie sie takze w przypadku, gdy zostanie zlozona jedna oferta
przetargowa spelniajaca warunki okresione w warunkach przetargowych
1.

Cześć jawna

W części jawnej przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg
oraz przekazuje obecnym olerentom informacje, o których mowa w 5 16 pkt 174
9 -11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
sposobu
I

i

nieruchomości

KomiSja przetargowa

podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium,
otWiera koperty z ofertami
sprawdza kompielność zlozonych ofert oraz
które
tożsamość osób,
ziożyiy oterty,
i

.

przyjmuje wyjaśnienia tub ośwradczenia zgloszone przez oferentów,

.

weryfikuje oferty ogtasza, ktore zostaly zakwalińkowane do części niejawnej

.

zaWiadamia olerentów o terminie miejscu częsci niejawnej przetargu,

.

zaWiadamia oterentow o przeWidzianym terminie zamknięcia przetargu,

~

w przypadku gdy Komisja Przetargowa stwierdzi.

i

przetargu,

i

zadna oferta spelniajaca warunki przetargu
negatywnym.

—

że nie zostala zlozona

zamyka przetarg z wynikiem

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do częśm niejawne] przetargu
jeżeii

.

nie odpowiadają warunkom przetargu,

~

zostały zlozone po wyznaczonym terminie.

.

nie zawierają danych wymienionych w niniejszym regulaminie lub dane te
niekompletne, nieczyteine iub budzą watpiiwosci co do ich treści,

o

do ofeny nie dolaczone dowodu wplaty wadium

są

Przy wyborze olerty Komisja Przetargowa bierze pod uwage zaoferowana cenę
oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej olerty.
2.

Część niejawna

Komisja Przetargowa

›

.

dokonuje szczegolowej analizy ofert wybiera najkorzystniejszą z nich lub
stwierdza, ze nie wybrano Żadnej ze ztozonych ofert,

.

podejmuje rozstrzygnięcia w drodze glosowania; w przypadku równej liczby
glosow decyduje glos przewodniczącego komisji przetargowej,

.

sporządza protokól z przetargu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu a jeden dla

i

,

osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości , zawierajacy inlormacje o
terminie miejscu przetargu,
i

*

oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wedlug ewidencji
gruntów księgi wieczystej,
i

, ewentualnych obciążeniach nieruchomości,
ewentualnych zobowiązaniach, ktorych przedmiotem jest nieruchomość,
wyjaśnieniach iośwradczeniach zlożonycn przez oferentów,
osobach
dopuszczonych
z uzasadnieniem,
_

*

i

niedopuszczonych

do

przetargu

inlormację o ztozonych ofertach wraz z uzasadnieniem
najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu zadnej z ofert,

wraz
wyboru

uzasadnienie rozstizygnięc podjętych przez Komisję Przetargowa,
adresie albo naZWie lub ńrmie oraz siedzibie osoby
imieniu, naZWisku
wylonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości,
i

*

imionach nazwiskach Przewodniczącego

*

dacie sporządzenia protokolu

i

i

czlonkow Komisji Przetargowej,

1. Protokół z przetargu podpisywany jest przez Przewodniczącego, czlonków
Komisji Przetargowej oraz podmiot wyloniony w przetargu jako nabywca

nieruchomosm

W przypadku. gdy

podczas przetargu nie wybrano żadnej ze ziozonycn ofert,

przetarg uwaza się za zakończony wynikiem negatywnym,

.

w przypadku zlozenia dwoch równorzędnych

ofert

Komisja Przetargowa
orgarrrzuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli
te oferty, zgodnie z zasadami przyjętymi w 5 22 ust. 2-4 oraz 5 14
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie
sposobu trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań.
i

Przetarg uwaza się za zamknięty z chwrla podpisania protokotu
.

VI.
.

Przewodniczący Komisji Przetargowej zawradamia na piśmie uczestników
przetargu 0 jego wyniku w terminie nie diuższym niz 3 dni od dnia
zamknięcia przetargu.

Informacje dodatkowe
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w sklad Komisji

Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby ktore pozostaja
z czlonkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub taktycznym,
ze moze budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Komisji
Przetargowej.

.

Uczestnik
może
przetargu
czynności
związane
zaskarzyc
z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Będzina w terminie
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu.
W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w pkt 2, Prezydent Miasta
Będzina wstrzymuje czynnosci ZWiazane ze zbyciem nieruchomosci

Prezydent Miasta Bedzrna rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej
otrzymania
Prezydent Miasta Będzina może uznać skargę za zasadna
nakazać
powtórzenie czynnosci przetargowych lub unieważnić przetarg aibo uznac
skargę za niezasadna.
i

.

Po rozpatrzeniu skargi przez Prezydenta Miasta iniormacje o sposobie
rozstrzygnięcia skargi wywiesza się niezwtocznie na okres 7 dni
W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną.
organizator przetargu podaje do pubiicznej wradomosci poprzez wyWieszenie
w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu.
która powinna zawierać

datę miejsce przetargu,
i

.

oznaczenie nieruchnmuści będące] przedmiotem przetargu,

.

cenę

wywoławczą

wprzetargu

nieruchomości,

nieruchomości

cenę

.

informację o ziożonych ofertach lub nie wybranlu zadnej z ofert,

.

imię,

nazwisko albo nazwę lub ńrmę osoby ustalone] jako nabywca

nieruchomości
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