
 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 69//2020 

Wójta Gminy Serniki 

z dnia  22 września 2020r  

 

Regulamin 

 przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.Regulamin określa zasady przygotowania, organizacji i przeprowadzenia ustnego 

nieograniczonego przetargu publicznego, zwanego dalej przetargiem, na sprzedaż stanowiącej 

własność Gminy Serniki nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1631/1 położonej w 

obrębie ewidencyjnym 10 Wólka Zawieprzycka, gm. Serniki. 

2.Data przetargu: 30 października  2020r 

§ 2 Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu 

1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz U z 2020r., poz. 65) 

2.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 

oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz U z 2014r. poz. 1490 z późn.zm.) 

3.Zarządzenie Nr 69/2020r Wójta Gminy Serniki z dnia 22 września 2020r.w sprawie 

ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Serniki 

§ 3 Przedmiot przetargu 

1.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w obrębie 

ewidencyjnym 10 Wólka Zawieprzycka oznaczona numerem 1631/1 o pow. 0.23ha 

dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą KW LU1A/00031732/6 

2.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Serniki część 

nieruchomości na głębokości ok 100m od drogi przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową 

(ok. 400m2 ) pozostała część nieruchomości przeznaczona jest pod uprawy rolne. 

3.Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków. 

Ewentualne wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Sprzedaż 

przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z 

mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie, że nie będzie 

występował z roszczeniami wobec Gminy Serniki z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie 

rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli 

po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że 

powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone we wskazanych 

wyżej dokumentach. 



 

 

Gmina Serniki nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także nie 

ujawnione w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. 

4.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce 

nieruchomościami upłynął dnia 21 września 2020r. 

§ 4 Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu 

1.Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji dowód tożsamości oraz 

oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi 

zastrzeżeń. 

2.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna - osoba upoważniona do 

reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego 

Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez 

pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do 

działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 

3.W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku 

małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność 

obu małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać 

oświadczenie współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu 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 rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające 

w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane 

są złożyć stosowne oświadczenie. 

§ 5 Wadium 

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu  

na rachunek Urzędu Gminy Serniki Nr  30 8707 0006 0000 1101 2000 0067 .                                         

2.Termin wpłacenia wadium upływa dnia  26 października 2020r 

3. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na konto Urzędu Gminy. 

4.Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika/uczestników 

przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy. W przypadku małżeństwa imiona obojga 

małżonków. 

5.Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia,      

a wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały zwraca się niezwłocznie po 

zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu przetargu na wskazane przez te osoby konto.  

6.Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchylił się bez 

usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj: 

a) nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora 

przetargu w stosownym zawiadomieniu 



 

 

b)nie dokona zapłaty ceny nabycia nieruchomości w wyznaczonym terminie. 

§ 6 Przebieg przetargu 

1.Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. 

2.Komisja przeprowadza czynności sprawdzające i dopuszcza uczestników do przetargu. 

3.Komisja dopuszcza do licytacji tylko te osoby, które wniosły wadium oraz złożyły dokumenty 

wymagane przez organizatora przetargu. 

4.Uczesnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do 

przetargu. 

5.Przewodniczący komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu 

najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 

6.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może ono wynosić mniej 

niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

7.Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny wywoławczej, dopóki mimo 

trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 

8.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden 

uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

9.Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie 

ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg a następnie ogłasza imię i nazwisko (nazwę lub 

firmę) osoby która wygrała przetarg. 

11.Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do 

przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę 

wywoławczą. 

§ 7 Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu 

1.Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego 

zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy serniki, który 

wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. 

2.Skargę rozpatruje się w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 

3.Wójt Gminy Serniki może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności 

przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. 

4.Po rozpatrzeniu skargi Wójt Gminy zawiadamia skarżącego, zaś informację o sposobie 

roztrzygnięcia skargi wywiesza niezwłocznie, na okres 7 dni w siedzibie Urzędu Gminy 

Serniki. 

 

 

 

 



 

 

§ 8 Zawiadomienie o wyniku przetargu 

1.Osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zawiadamia się o miejscu i terminie zawarcia 

umowy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 

może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 

do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa 

w ust 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 

nie podlega zwrotowi. 

§ 9 Postanowienia dodatkowe 

1.Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży 

nieruchomości w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej 

własność nieruchomości na konto bankowe Urzędu Gminy Nr: 66 8707 0006 0000 1101 2000 

0001. 

Wpływ przedmiotowej kwoty powinien być potwierdzony wyciągiem banku prowadzącego 

rachunek ogłaszającego przetarg.  

2.Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz 

kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. 

3.Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie 

podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w formie właściwej do 

ogłoszenia przetargu. 

4.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U z 2014, poz. 1490) oraz ustawy o gospodarce 

nieruchomościami ( Dz U z 2020r., poz. 65). 

 

Wójt Gminy 

(-) Paweł Woźniak 

 


