
1/bZARZADZENIE NR ./2008

ST AROSTY NOWODWORSKIEGO

z dnia~A.J"(~W.,, ..~.Q~('( .

w sprawie: regulaminu przeprowadzenia rokowan po II przetargu na zbycie nieruchomosci
stanowiacej wlasnosc Skarbu Panstwa.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami ( tI Dz. U z 2004r., Nr 261, poz. 2603 - z pózn. zm.) w zwiazku z
Zarzadzeniem Nr 216 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie
wyrazenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Panstwa nieruchomosci polozonej w Jaskólowie,
gmina Nasielsk

zarzadzam, co nastepuje:

§ 1

Wprowadzam regulamin przeprowadzenia rokowan po II przetargu na zbycie nieruchomosci
stanowiacej wlasnosc Skarbu Panstwa, polozonej w obrebie 0016-Jaskólowo, gm. Nasielsk
oznaczonej nr dzialki 200/1 o pow. 0,02 ha - w brzmieniu zalacznika do zarzadzenia.

§2

Regulamin przeprowadzenia rokowan po II przetargu na zbycie nieruchomosci - 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. 2004r., Nr 207, poz. 2108 ).

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Za~a<:znik doZarzadzenia N r ~2/./J'OO.« .
Starosty Nowodworskiego

z dnia .1J....u.~c.Q.,..~Q.~~ .•......

REGULAMIN
Przeprowadzenia rokowan po II przetargu na zbycie

nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Skarbu Panstwa.

§1

Czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem rokowan wykonuje komisja do przeprowadzenia rokowan
w skladzie 3 osób , wyznaczona przez Staroste Nowodworskiego.

§2

Ogloszenie o rokowaniach wywiesza sie w siedzibie tut. Starostwa ul. Mazowiecka 10 i ul.
Zakroczymska 30, w Urzedzie Miejskim w Nasielsk oraz podaje do publicznej wiadomosci w sposób
zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci tj. ogloszenie w prasie lokalnej oraz na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim www.nowodworski.pl.

§3

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

§4

Ogloszenie o rokowaniach powinno zawierac informacje o :
1. danych wymienionych wart. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz o cenie

wywolawczej,
2. obciazeniach nieruchomosci,
3. zobowiazaniach, których przedmiotem jest nieruchomosc,
4. terminach przeprowadzonych przetargów,
5. mozliwosci, terminie skladania pisemnych zgloszen udzialu w rokowaniach,
6. terminie i miejscu w którym mozna zapoznac sie z dodatkowymi warunkami rokowan,
7. terminie i miejscu przeprowadzania rokowan,

8. terminie, miejscu wplaty oraz o wysokosci zaliczki, pobieranej tytulem zabezpieczenia
kosztów w przypadku uchylenia sie od zawarcia umowy,

9. sposobie ustalania oplat z tytulu uzytkowania wieczystego,
10. skutkach uchylenia sie od zawarcia umowy sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste

nieruchomosci gruntowej,

11. zastrzezenie, ze Staroscie Nowodworskiemu przysluguje prawo zamkniecia rokowan bez
wybrania nabywcy nieruchomosci.

§5

Wyznaczony termin skladania zgloszen w rokowaniach nie moze uplynac pózniej niz 3 dni przed
terminem rokowan. Zgloszenia nalezy skladac w zamknietych kopertach. W rokowaniach moga brac
udzial osoby, które z zastrzezeniem § 5 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzesnia 2004r. w

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowan na zbycie nieruchomosci ( Dz. U.



Nr 207, poz. 2108 ) zwany dalej rozporzadzeniem, wniosa zaliczke w terminie wyznaczonym w
ogloszeniu o rokowaniach.

§6

1. Starosta Powiatu Nowodworskiego ustala zaliczke w wysokosci 10 % ceny wywolawczej.

§7

Zaliczka moze byc wnoszona w pieniadzu.

§8

Dowód wniesienia zaliczki przez uczestnika rokowan podlega przedlozeniu komisji do rokowan przed
otwarciem rokowan. Wyznaczony termin wniesienia zaliczki powinien byc ustalony w taki sposób,
aby umozliwil komisji ds. rokowan stwierdzenie, nie pózniej niz 3 dni przed dniem rokowan, ze
dokonano wplaty.

1. Zaliczke zwraca sie niezwlocznie po odwolaniu albo zamknieciu rokowan ( z zastrzezeniem §
4 ust. 8 rozporzadzenia jednak nie pózniej niz przed uplywem 3 dni od dnia odpowiednio:
odwolania rokowan.

2. zamkniecia rokowan,
3. uniewaznienia rokowan,
4. zakonczenia rokowan wynikiem negatywnym.

§9

Zaliczka wniesiona w pieniadzu przez uczestnika rokowan który rokowania wygral zalicza sie na
poczet ceny nabycia nieruchomosci lub na poczet I oplaty z tytulu uzytkowania wieczystego
nieruchomosci gruntowej.
Pozostalym uczestnikom rokowan zaliczka zostaje zwrócona niezwlocznie po odwolaniu lub
zamknieciu rokowan, nie pózniej niz przed uplywem 3 dni od dnia odwolania lub zamkniecia
rokowan.

§ 10

Oplate za nabycie nieruchomosci pomniejszona o wplacona zaliczke nalezy wniesc najpózniej w
dniu zawarcia umowy notarialnej .

§11

Zbywana dzialka nie moze stanowic odrebnej nieruchomosci z uwagi na jej polozenie, wielkosc i
wymiary. Moze byc jedynie sprzedana na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomosci
przyleglej.

W zwiazku z tym w rokowaniach moga brac udzial wlasciciele przyleglych dzialek ozn. nr nr
201, 200/2 i 199.

Osoby zamierzajace uczestniczyc w rokowaniach powinny zlozyc dowody potwierdzajace
wplacenia zaliczki oraz dowody potwierdzajace spelnienie warunku omówionego wyzej - do
dnia ..JS...Qfi;M8y
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§ 12

Starosta Powiatu Nowodworskiego podaje do publicznej wiadomosci ogloszenie o rokowaniach co
najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem rokowan.

§13

W rokowaniach nie moga uczestniczyc osoby wchodzace w sklad komisji oraz osoby bliskie tym
osobom a takze osoby, które pozostaja z czlonkami komisji ds. rokowan w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, ze moze budzic to uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci komisji.

§ 14

Zgloszenie powinno zawierac:
1) imie, nazwisko i adres albo nazwe lub firme oraz siedzibe, jezeli zglaszajacym jest osoba

prawne lub inny podmiot;
2) date sporzadzenia zgloszenia;
3) oswiadczenie, ze zglaszajacy zapoznal sie z warunkami rokowan i przyjmuje te warunki bez

zastrzezen;
4) proponowana cene i sposób jej zaplaty;
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowan.

Do zgloszenia nalezy dolaczyc kopie dowodu wplaty zaliczki oraz dowody potwierdzajace spelnienie
warunku omówionego w §11.

§ 15

Rokowania mozna przeprowadzic, chociazby wplynelo tylko jedno zgloszenie spelniajace warunki
okreslone w ogloszeniu o rokowaniach.

§ 16

Przewodniczacy komisji przeprowadzajacej rokowania otwiera rokowania, przekazujac uczestnikom
rokowan informacje, o których mowa w § 4 regulaminu.
1. Przy przeprowadzaniu rokowan komisja, w obecnosci uczestników:

a) podaje liczbe otrzymanych zgloszen oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 26
ust. 3,

b) otwiera koperty zawierajace zgloszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie
ujawniajac ich tresci uczestnikom, oraz sprawdza tozsamosc uczestników rokowan,

c) przyjmuje wyjasnienia lub oswiadczenia zgloszone przez uczestników rokowan,
d) oglasza, które zgloszenia zostaly zakwalifikowane do ustnej czesci rokowan.

2. Komisja przeprowadzajaca rokowania odmawia udzialu w ustnej czesci rokowan osobom,
których zgloszenia:

a) nie odpowiadaja warunkom rokowan,
b) zostaly zlozone po wyznaczonym terminie,
c) nie zawieraja danych wymienionych w § 26 ust. 2 lub dane te sa niekompletne oraz

nie zawieraja dowodów o których mowa w § 26 ust. 3 ,
d) sa nieczytelne lub budza watpliwosci, co do ich tresci.

3. Komisja przeprowadza ustna czesc rokowan w zakresie wszystkich warunków koniecznych do
zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowan, osobno z kazda z osób
zakwalifikowanych do udzialu w tej czesci.
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4. Dodatkowe propozycje uczestników rokowan zlozone w trakcie ustnej czesci rokowan nie moga
byc mniej korzystne od zwartych w pisemnym zgloszeniu.

§ 17

l. Po przeprowadzeniu ustnej czesci rokowan komisja ustala nabywce lub stwierdza, ze me
wybiera nabywcy, z zastrzezeniem ust. 2,

2. W przypadku zlozenia przez uczestników rokowan równorzednych propozycji komisja moze
zorganizowac dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami,

3. Z przeprowadzonych rokowan przewodniczacy komisji sporzadza protokól,
4. Rokowania uwaza sie za zamkniete z chwila podpisania protokolu,
5. Przewodniczacy komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowan o wyniku rokowan

bezposrednio po ich zamknieciu.

§ 18

Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwage zaoferowana cene oraz inne kryteria
wplywajace na wybór najkorzystniejszego zgloszenia ustalone w warunkach rokowan.

§ 19

W przypadku zlozenia równorzednych zgloszen komisja organizuje dodatkowe ustne rokowania z
tymi osobami.

§ 20

Komisja zawiadamia uczestników o terminie dodatkowego ustnego rokowania oraz umozliwia im
zapoznanie sie z trescia równorzednych zgloszen.

§ 21

W dodatkowych ustnych rokowaniach zglaszajacy zglaszaja ustnie kolejne postapienia ceny powyzej
najwyzszej ceny zamieszczonej w równorzednych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywolania nie
ma dalszych postapien.

§ 22

l. Rokowania uwaza sie za zamkniete z chwila podpisania protokolu. Przewodniczacy komisji
przeprowadzajacej rokowania zawiadamia na pismie wszystkich, którzy zlozyli zgloszenia, o
wyniku rokowan w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia zamkniecia rokowan.
Przewodniczacy Komisji przeprowadzajacej rokowania sporzadza protokól z
przeprowadzonych rokowan. Protokól powinien zawierac informacje o:

a) terminie i miejscu rokowan,

b) oznaczeniu nieruchomosci bedacej przedmiotem rokowan wedlug katastru nieruchomosci
ksiegi wieczystej,

c) obciazeniach nieruchomosci,
d) zobowiazaniach, których przedmiotem jest nieruchomosc,
e) wyjasnieniach i oswiadczeniach zlozonych przez zglaszajacych,
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f) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w rokowaniach wraz z
uzasadnieniem,

g) cenie wywolawczej nieruchomosci oraz najwyzszej cenie osiagnietej w rokowaniach wraz z
uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu zadnego zgloszenia,

h) uzasadnienie rozstrzygniec podjetych przez komisje ds. rokowan,
i) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wylonionej w

rokowaniach jako nabywca nieruchomosci,
j) imionach i nazwiskach przewodniczacego i czlonków komisji ds. rokowan,
k) dacie sporzadzenia protokolu.
2. Protokól przeprowadzonych rokowan sporzadza sie w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach

z których dwa przeznaczone sa dla wlasciwego organu, a jeden dla osoby ustalonej jako
nabywca nieruchomosci. Protokól przeprowadzonych rokowan podpisuja przewodniczacy i
czlonkowie komisji oraz osoba wyloniona w rokowaniach jako nabywca nieruchomosci.
Protokól przeprowadzonych rokowan stanowi podstawe zawarcia aktu notarialnego.

§ 23

Uczestnicy rokowan moga zaskarzyc czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem rokowan do
Wojewody za posrednictwem Starosty Nowodworskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia wyniku
rokowan. Organizator ma prawo odwolania rokowan jedynie z waznych powodów, niezwlocznie
podajac informacje o odwolaniu rokowan do publicznej wiadomosci. W informacji nalezy podac
przyczyne odwolania rokowan.

§ 24

W przypadku niezaskarzenia w wyznaczonym terminie czynnosci zwiazanych z przeprowadzeniem
rokowan albo w razie uznania skargi za niezasadna Starosta Powiatu Nowodworskiego podaje do
publicznej wiadomosci, wywieszajac w siedzibie wlasciwego urzedu na okres 7 dni informacje o
wyniku rokowan, która powinna zawierac:
l) date i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonych rokowan,
2) oznaczenie nieruchomosci bedacej przedmiotem rokowan wedlug katastru nieruchomosci i ksiegi
wieczystej,
3) liczbe osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach,
4) cene wywolawcza nieruchomosci oraz najwyzsza cene osiagnieta w rokowaniach albo informacje o
zlozonych zgloszeniach lub o niewybraniu zadnej z nich,
5) imie, nazwisko albo nazwe lub forme osoby ustalonej jako nabywca nieruchomosci.

§ 25

Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie stawi sie bez usprawiedliwienia w
wyznaczonym dniu do spisania umowy notarialnej Starosta Powiatu Nowodworskiego moze odstapic
od jej zawarcia a zaliczka ulegnie przepadkowi.

l~

}Nj:;?,~
p

5


