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Zarzadu Powiatu ~owodworskiego
z dnia .E .. e~.er.p.n~.e 2008r.

w sprawie: regulaminu dzialania komisji przetargowej w sprawie zbycia nieruchomosci,
polozonych w obrebie 0034-8-08 m. Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Paderewskiego 3, oznaczonych
numerem dzialki 23/11 o pow. 3020 m2 oraz numerem dzialki 23/13 o pow. 1974 m2, stanowiacych
wlasnosc Powiatu Nowodworskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym ( t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pózno zm. ), art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami ( t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pózno zm. ) w zwiazku z uchwala Nr
XIXII09/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 marca 2008r. w sprawie: wyrazenia zgody
na zbycie nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Nowodworskiego.
Zarzad Powiatu uchwala co nastepuje:

§ 1

Wprowadza sie regulamin dzialania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci - polozonych w obrebie 0034-8-08 m. Nowy
Dwór Mazowiecki przy ul. Paderewskiego 3, oznaczonych numerem dzialki 23/11 o pow. 3020 m2

oraz numerem dzialki 23/13 o pow. 1974 m2 , stanowiacych wlasnosc Powiatu Nowodworskiego.
- w brzmieniu zalacznika do uchwaly.

§2

Zakres obowiazków i tryb pracy komisji do przeprowadzenia przetargu, jest zgodny z
warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 14 wrzesnia 2004r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowan na zbycie nieruchomosci
( Dz. U z 2004r., Nr 207, poz. 2108 ).

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zalacznik do Uchwaly Nr J .?~l~9.9e.
Zarzadu Powiatu Nowodworskiego

z dnia Q.~.~Qa-~.gQ.QaX..•...

REGULAMIN

dzialania komisji przetargowej

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz
nieruchomosci, polozonych w obrebie 0034-8-08 m. Nowy Dwór Mazowiecki przy
ul. Paderewskiego 3, oznaczonych numerem dzialki 23/11 o pow. 3020 m2 oraz

numerem dzialki 23/13 o pow. 1974 m2,

stanowiacych wlasnosc
Powiatu Nowodworskiego.

§ 1

Czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w skladzie 5

osób , wyznaczona przez Zarzad Powiatu.

§2

Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyzszej ceny.

§ 3

W przetargu moga wziac udzial krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne.

§4

Przed przystapieniem do przetargu oferent jest zobowiazany do wplacenia wadium w wysokosci

okreslonej w ogloszeniu i w wyznaczonym tenninie .

§ 5

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia sie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomosci ,

od zawarcia umowy notarialnej.

§6

l. Zwrot wadium nastepuje niezwlocznie po odwolaniu albo zamknieciu przetargu, z zastrzezeniem

ust. 2 , jednak nie pózniej niz przed uplywem 3 dni od dnia odpowiednio:

• odwolania przetargu,



• zamkniecia przetargu,

• uniewaznienia przetargu, zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym .

2. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygral , zalicza sie na poczet ceny

nabycia nieruchomosci .

§7

Przetargu nie mozna rozpoczac pózniej niz 1 godzine po czasie ustalonym w ogloszeniu.

§ 8

Przewodniczacy komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, ze po trzecim wywolaniu
najwyzszej zaoferowanej ceny dalsze postapienia nie zostana przyjete.

§ 9

o wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym ze postapienie nie moze wynosic mniej
niz l % ceny wywolawczej, z zaokragleniem w góre do pelnych dziesiatek zlotych.

§ 10

Uczestnicy przetargu zglaszaja ustnie kolejne postapienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywolania
nie ma dalszych postapien.

§ 11

Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestników przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferowal co najmniej jedno postapienie powyzej ceny wywolawczej.

§ 12

Po ustaniu zglaszania postapien przewodniczacy komisji przetargowej wywoluje trzykrotnie ostatnia,
najwyzsza cene i zamyka przetarg, a nastepnie oglasza imie i nazwisko albo nazwe lub firme osoby,
która przetarg wygrala.

§13

Ustala sie ostateczny termin sporzadzenia umowy notarialnej w ciagu 30 dni od daty rozstrzygniecia
przetargu. Nieusprawiedliwione uchylenie sie nabywcy od zawarcia umowy notarialnej spowoduje
przepadek wadium, obciazenie kosztami notarialnymi i czyni przetarg niebylym .

§ 14

Oplate za nabycie nieruchomosci pomniejszona o wplacone wadium nalezy wniesc najpózniej w dniu
zawarcia umowy notarialnej .

§ 15

l. W przypadku gdy pierwszy przetarg zakonczy sie wynikiem negatywnym , w okresie nie krótszym
niz 30 dni, ale nie dluzszym niz 6 miesiecy, liczac od dnia jego zamkniecia, przeprowadza sie
drugi przetarg , w którym Zarzad Powiatu moze obnizyc cene wywolawcza nieruchomosci _
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w wysokosci nie nizszej niz 50 % wartosci nieruchomosci .

2. Jezeli drugi przetarg zakonczy sie wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niz 30 dni,
ale nie dluzszym niz 6 miesiecy, liczac od dnia jego zamkniecia mozna zbyc nieruchomosc w
drodze rokowan albo organizowac kolejne przetargi.

§ 16

Przetarg uwaza sie za zakonczony wynikiem negatywnym , jezeli nikt nie przystapil do przetargu
ustnego lub zaden z uczestników nie zaoferowal postapienia ponad cene wywolawcza.

§ 17

1. Przetarg uwaza sie za zamkniety z chwila podpisania protokolu.
2. Protokól przeprowadzonego przetargu stanowi podstawe do zawarcia aktu notarialnego

przenoszacego prawo wlasnosci na rzecz uczestnika, który zaoferowal najwyzsza cene.
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