Załącznik do zarządzenia Nr 0050.11.2021
WÓJTA GMINY BOJADŁA
z dnia 03 marca 2021 r.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września
2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

Wójt Gminy Bojadła ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy
Bojadła, położonej w obrębie geodezyjnym Klenica, gm. Bojadła, woj. Lubuskie.:
Działka nr geod.

481/8 obręb Klenica, gmina Bojadła

powierzchnia nieruchomości:

1,2609 ha

Księga wieczysta nr

ZG2S/00021707/5

Opis nieruchomości:

Nieruchomość

gruntowa

rolna,

niezabudowana,

nieuzbrojona

przeznaczona do sprzedaży. Na nieruchomości nie ciążą żadne
obciążenia ani zobowiązania.
Przeznaczenie

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bojadła.

Zgodnie

i Kierunków

z

obowiązującym

Zagospodarowania

Studium

Przestrzennego

Uwarunkowań
Gminy

Bojadła

zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bojadła Nr XIX/111/2000 z dnia
21 września 2000r., działka numer 481/8, obręb geodezyjny Klenica,
ma przeznaczenie jako strefa produkcji rolnej. Zgodnie z ewidencją
gruntów nieruchomość stanowi grunty orne (RIVb, RV, RVI ).
Forma sprzedaży:

przetarg ustny nieograniczony

Cena nieruchomości:

33 800,00 zł
Sprzedaż nieruchomości rolnych jest zwolniona od podatku VAT na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106).

wadium:

3 380,00 zł

termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 09 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 w sali
USC Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 18 sierpnia 2020 r., w terminie od 18.08.2020 do
30.09.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)- wniosków nie złożono. Pierwszy
przetarg przeprowadzono w dniu 30.11.2020 r.
Warunki udziału w przetargu:
1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości
określonej na daną nieruchomość w terminie do dnia 02 kwietnia 2021 r. na konto Urzędu Gminy
w Bojadłach Nr 10 9674 0006 0000 0030 3390 0003 Bank Spółdzielczy w Nowej Soli. W tytule
wadium należy wskazać przedmiot przetargu. W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu

dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot. Wadium winno być wpłacone
z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 02 kwietnia 2021 r. środki pieniężne znalazły się na koncie
Urzędu.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej
nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia
umowy notarialnej.
2. Z uwagi na fakt że jest to nieruchomość rolna - do nabywcy mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655). Zgodnie
z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik
indywidualny i inne osoby spełniające warunki określone w art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej
małżeńskiej wystarczające jest, gdy określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego wymogi
dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej spełnia jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej
nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa
rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie
z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których
łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz
co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie na obszarze, której jest położona jedna z nieruchomości
rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście
to gospodarstwo.
3. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji
przetargowej:
a) dowód tożsamości,
b) dowód wniesienia wadium,
c) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie
komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do
przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy
małżonkami,
e) jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał
pełnomocnictwa upoważniającego do działań na każdym etapie postępowania przetargowego.
4. Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej.
Koszt ponosi nabywca.
Wójt Gminy Bojadła

Bojadła, dn. 03 marca 2021 r.

/-/ Krzysztof Gola

