
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR IR.6840.19.2019.2022 

 
BURMISTRZA PIASK z dnia 18 maja 2022 r. 

 
Burmistrz Piask ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność GMINY PIASKI położonej w Brzezicach 
 
1. Przedmiot przetargu: 
    Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca  
    własność Gminy Piaski, oznaczona ewidencyjnie jako działki: 
    nr 633/27 o pow. 0,0897 ha / 897 m2 /, 
    nr 633/28 o pow. 0,0911 ha / 911 m2 /, 
    nr 633/29 o pow. 0,0923 ha / 923 m2 /,  
    i udział 1/12 części w działce nr 633/26 pow. 0,0817 ha ( 817 m2 ). 
    Powyższe działki położone są w miejscowości Brzezice, gm. Piaski ( obręb geodezyjny:  
    2 – Brzezice ), uregulowane w księgach wieczystych: nr LU1I/00148627/8 ( działki nr  
    633/27, nr 633/28, nr 633/29 ), nr LU1I/00179984/4 ( działka nr 633/26 ). Nieruchomość  
    oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 633/27, nr 633/28, nr 633/29 jest niezabudowana,  
    stanowi trzy odrębne działki budowlane. Dostęp przedmiotowych działek do drogi  
    publicznej ( droga gminna nr 105702 L ) po drogach wewnętrznych nr 633/24 i nr 633/26.  
    Uzbrojenie terenu – brak – istnieje możliwość przyłączenie do sieci energetycznej  
    i wodociągowej. 
    Przetarg dotyczy działki:  

1. nr 633/27 o pow. 0,0897 ha / 897 m2 / wraz z udziałem 1/36 części  w działce drogi  
    wewnętrznej nr 633/26 o pow. 0,0817 ha  ( 817 m2 ), 
2. nr 633/28 o pow. 0,0911 ha / 911 m2 /, wraz z udziałem 1/36 części  w działce drogi  
    wewnętrznej nr 633/26 o pow. 0,0817 ha  ( 817 m2 ), 
3. nr 633/29 o pow. 0,0923 ha / 923 m2 /, wraz z udziałem 1/36 części  w działce drogi  
    wewnętrznej nr 633/26 o pow. 0,0817 ha  ( 817 m2 ), 
  

2. Cena wywoławcza nieruchomości:  
    działka nr 633/27 – 41.400,00 zł ( słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta zł  ), 
    działka nr 633/28 – 45.500,00 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset zł  ), 
    działka nr 633/29 – 46.100,00 zł ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto zł  ), 
    udział 1/12 części w działce 633/26 – 3.142,00 zł ( słownie: trzy tysiące sto czterdzieści 
    dwa zł  ).   
     
3.  Wadium: 
1) Wadium w wysokości 5.000,00 zł  ( słownie: pięć tysięcy złotych ), odrębnie od  
     działki nr 633/27, nr 633/28, nr 633/29  wraz z udziałem w działce nr 633/26 płatne jest 
     do dnia: 23 czerwca 2022 r. na rachunek w Spółdzielczym Banku Powiatowym  
     w Piaskach:  84 8689 0007 0000 0130 2000 0040. 
     Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Urzędu Miejski - 
     ego w Piaskach. W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku 
     małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać  
     wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać ( w oryginale )  
     pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium. 

2) Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu,  
     a  wadia pozostałych uczestników przetargu zwraca się w terminie 3 dni od dnia  
     zakończenia przetargu. 

3)  Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg  
     wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. 
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     Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń. 
     Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT – stawka 23 %. 
      Podatek VAT w stawce 23% zostanie doliczony do ceny poszczególnych działek ( nr  
      633/27, nr 633/28, nr 633/29 ) wraz ze zbywanym udziałem w działce nr 633/26,  
      ustalonych w przetargu. 
   
5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu    
     nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   
     o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z  2021 r., poz. 1899 ) upłynął   
     w dniu 28 stycznia 2022 r. 
  
6. Sposób sporządzania oferty: 
1) Oferta winna zawierać: 
     I. dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w przetargu: 

• w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą lub osoba prawna - oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność  
z oryginałem przez osoby do tego uprawnione, aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

• w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności 
gospodarczej kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona za zgodność  
z oryginałem przez oferenta; 

• w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na 
zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność 
gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. 
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać  
( w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na 
przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej 
przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę 
ustaloną w przetargu; 

• w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 
marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2004 r., Nr 
167, poz. 1758 ze zm.) uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy  
z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości,  
w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane. Cudzoziemiec, który nie posiadał 
promesy co najmniej w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie 
ministra właściwego do spraw administracji na nabycie nieruchomości przed 
zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium. 

 
 7.  Oferta. Informacje i dokumenty, o których mowa w § 17 rozporządzenia Rady  
       Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  
       przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,  
       poz. 2213 ). Pisemna oferta powinna zawierać: 

• imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem 
jest osoba prawna lub inny podmiot; 

• oferowaną cenę i sposób jej zapłaty ( cena działki nr 633/27 + cena udziału w działce 
nr 633/26, cena działki nr 633/28 + cena udziału w działce nr 633/26, cena działki nr 
633/29 + cena udziału w działce nr 633/26,  

• datę sporządzenia oferty, 
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki 

bez zastrzeżeń 
• proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu. 

Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. 
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8. Tryb składania ofert: 

Oferty w zaklejonych kopertach uniemożliwiających identyfikację Oferenta z napisem 
Przetarg – Brzezice działka nr ……. należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  
w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski do dnia 23 czerwca 2022 r. do godz. 1700.  

9. Otwarcie ofert: 

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności Oferentów w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piaskach w sala konferencyjna w na I piętrze w budynku w podwórzu ) w dniu 27 czerwca 
2022 r. o godz. 1300. 

10. Przetarg ma na celu wybranie najkorzystniejszej oferty według niżej wymienionych   
      kryteriów i ich procentowych wag: 

      1) zaoferowana cena brutto - 100 %, 

      2) koncepcja zagospodarowania i użytkowania nieruchomości - 0 %. 

11. Informacja o zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert: 

Gmina Piaski  ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

12.   Umowa sprzedaży: 

        1) O terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zawiadamiany jest na piśmie. 

        2) Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz ujawnienia Nabywcy w księdze  
             wieczystej ponosi Nabywca. 

13.   Informacje dodatkowe: 

W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do 
oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada 
wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających przez nieruchomość 
sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych 
zastrzeżeń. 

 Szczegóły dotyczące sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piaskach 
telefonicznie pod nr ( 81 ) 58 21 806 oraz na stronie internetowej.  
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