Puńsk, dn. 08 stycznia 2019 r.
RG.6840.6.2018
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Lp.

Wójt Gminy Puńsk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Puńsk
1.

Oznaczenie nieruchomości:
Numer działki
Powierzchnia łączna
Numer księgi wieczystej
Cena wywoławcza

Nieruchomość rolna. Obręb WOJCIULISZKI,
Nr 32, 33 i 35/2
10,8080 ha (w tym: pow. dz. 32 – 1,2600 ha, 33 – 1,0200 ha, 35/2 –
8,5280 ha)
SU1N/00004680/7
358.400,- zł,
(w tym: za dz. 32 – 40.300,- zł, za dz. 33 – 32.600,- zł, 35/2 –
285.500,- zł)

Wysokość wadium
Postąpienie minimalne
Opis,

przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

Uwagi

35.000,- zł
Nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych (min. 3.590- zł)
Nieruchomość rolna położona w sąsiedztwie rozproszonej
zabudowy wsi. Grunty z przewagą klasy RIVb, ukształtowanie
terenu z łagodnymi wzniesieniami nie utrudniającymi uprawy.
Nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puńsk,
zatwierdzonym uchwałą nr XII/104/00 Rady Gminy Puńsk z dnia
18.08.2000 r. zmienionym uchwałą nr II/20/2014 Rady Gminy
Puńsk z dnia 29.12.2014 r. nieruchomość posiada przeznaczenie
rolnicze.
Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Nabywca
powinien spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 11
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1405)*
Nabywca ponosi koszty:
a) notarialne zgodnie z taksą notarialną,
b) sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2018, poz. 300 z
późn. zm.)
c) ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości.
Nieruchomość wydzierżawiona do dnia 28-02-2021 r.

Dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, cenę nieruchomości,
którą jest zobowiązany zapłacić nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku
przetargu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia
22 lutego 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk (I
piętro).
*Z uwagi na fakt że są to nieruchomości rolne do nabywcy mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1405 z późn. zm.).
Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być
wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana
nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej
wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest 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 ust.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.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika
indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii
Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości
rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi: oświadczenie o
osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone
przez wójta (burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących
własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez
rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).
Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w
rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej
wydanej na wniosek.
W przetargu mogą brać udział zainteresowani, którzy wpłacą wadium w pieniądzu w
podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką na konto Urzędu Gminy Puńsk - Bank
Spółdzielczy Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Puńsk

najpóźniej w dniu 18 lutego 2019 r. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić
dopisek „wadium nieruchomość Wojciuliszki”.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie
później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, a osobie, która przetarg
wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Przetarg uważa się zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do
przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę
wywoławczą.
Wylicytowana cena podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego
termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia notarialnej umowy i opłaty sądowej w całości ponosi nabywca
nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji
przetargowej:


Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6
ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2052) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji
rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012
r. poz. 109);



Dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,



W przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku
reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,



W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z
CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,



W przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości,
stosowne pełnomocnictwa,



W przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne
pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,



W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową
wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga
małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy
złożyć do akt 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.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.
U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji
gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia
nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z powodu ważnych przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy
Puńsk, na stronie internetowej www.ugpunsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg
z ogłoszenia o przetargu w prasie.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu
Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87-516-10-20) oraz na stronie
www.ugpunsk.pl .
Wójt Gminy
Witold Liszkowski

