INFORMACJA DO PRZETARGU
1. Przetarg ustny nieograniczony odbywa się w terminie i miejscu określonym
w ogłoszeniu.
2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
3. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić Komisji
przetargowej:
1). dowód wpłaty wadium,
2). osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
3). w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa
notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
4). osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące
działalność gospodarczą - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz
odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie
nieruchomości,
5). osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej
- umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne
nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki
w zakresie nabycia,
6). dokument potwierdzający rozdzielność majątkową – w przypadku, gdy
małżonkowie nie posiadają wspólności ustawowej
7). oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym,
nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ,
8). wskazanie numeru rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium.
4. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające
w związku małżeńskim (dotyczy również wspólników spółek cywilnych) podczas
przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
5. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne
oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym 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.
6. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość
z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
7. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych przepisami
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
8. Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym
niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na
język polski.
9. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po
trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną
przyjęte.

10. 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.
11. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo
trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.
13. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje
trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię
i nazwisko osoby albo nazwę firmy, która wygrała przetarg.
14. Podpisany protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
15. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później
niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu
przetargu wynikiem negatywnym.
16. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia
zawarcia umowy notarialnej.
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