ZARZĄDZENIE NR 58/2018
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż własności nieruchomości niezabudowanych
położonych w Zalesiu oraz Koszkowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 37 ust 1 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Przeprowadzić pierwszy przetarg

nieruchomości

niezabudowanych

położonych

ustny
w

ograniczony na

Zalesiu

oraz

sprzedaż własności

Koszkowie

wymienionych

w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przy
Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., umieszczeniu na stronie internetowej www.borekwlkp.pl oraz

Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 17 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska,
Architektury i Gospodarki Gruntami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracowała: Aleksandra Kubala

Załącznik do Zarządzenia
nr 58/2018 Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 17 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU

Burmistrz Borku Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny
ograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:
I. Działka o nr ewid. 122 położona w Zalesiu, obręb Zalesie, pow. 0,4500 ha, w tym RUIa 0,3200 ha, RIVa - 0,1300 ha.

1. nieruchomość gruntowa znajduje się w obszarze, dla którego brak jest aktualnego mpzp.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borek
Wlkp. stanowi grunt przeznaczony pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, znajduje
się w strefie ochrony archeologicznej; dla przedmiotowej nieruchomości nie była wydawana
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
2. działka zapisana w KW nr POI Y/00023578/9, księga nie posiada obciążeń;

3. nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne
ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;
4. cena wywoławcza - 33.530,00 zł;

5. minimalne postąpienie - 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, tj. 340 zł;
6. wysokość wadium - 3.350,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze
wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 20 sierpnia 2018 r. w PBS Gostyń
Oddział Borek Wlkp. nr konta 10 8678 0005 0020 0200 0231 0007 z zaznaczeniem
"Wadium na przetarg - dz. 122 nr położona w Zalesiu”. Wadium uczestnika, który

wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od dnia
odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia
wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Borek Wlkp. w razie uchylenia
się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie
podanym w zawiadomieniu.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2196 ze zm.) nieruchomość rolną może nabyć:

1. rolnik indywidualny - osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym,
samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha, posiadająca kwalifikacje
rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadząca przez ten
okres osobiście to gospodarstwo.
2. podmioty wymienione w art. 2a ust.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze. zm.)
3. nabywcą nieruchomości rolnej może być również osoba, nie będąca rolnikiem
indywidualnym, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka na podstawie art. 2a ust. 4 pkt. 2ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze. zm.) w drodze decyzji administracyjnej
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Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie następujących dokumentów:

pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym wraz z oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Borku
Wlkp. związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (wzór nr 1)
• oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art.
6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków
rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2
w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego), poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), z każdej z gmin, na terenie której położone są
nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa; (wzór nr 2a i 2b)
• w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż
jednej gminy - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących
własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych
przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego);
(wzór nr 3)
• zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie
gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego;
• 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 2017 r. poz. 2196
ze zm.) - kopia świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub
lub średniej lub wyższej, a w przypadku osoby która prowadzi gospodarstwo przez okres
krótszy niż 5 lat i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
miała nie więcej niż 40 lat - oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wg wzoru
nr 4, wraz z kopiami dowodów potwierdzających ich spełnienie,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno - prawnym
przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych
zastrzeżeń (wzór nr 5);
Wzory oświadczeń są dostępne na stronie www.borekwlkp.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63 - 810 Borek Wlkp.

•

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków podanych w ogłoszeniu lub w/w
zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Borku Wlkp., ul. Rynek 1 do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 (pokój nr 1, Sekretariat)
w zamkniętej i opisanej kopercie „Kwalifikacja uczestników na przetarg na sprzedaż działki
o nr ewid. 122, obręb Zalesie zaplanowany na dzień 24.08.2018 r. o godz. 10.00”.

Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63 - 810 Borek Wlkp. w dniu
23 sierpnia 2018 r.
7. przetarg odbędzie się dnia 24 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
8. przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi jest znany stan prawny i faktyczny
nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

9. uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
•

dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu,

•
osoby prawne - aktualny odpis z KRS (uwierzytelniona kopia), właściwe
pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, osoby prowadzące
działalność informację z CEIDG (wydruk komputerowy),
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•
w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę
fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza
10. uczestnicy pozostający w związku małżeńskim i nabywający nieruchomość do majątku
wspólnego, przed otwarciem przetargu przedkładają komisji przetargowej zgodę
współmałżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu,
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta
spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący
komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie
ogłasza imię inazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza
Borku Wlkp. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność.
Burmistrz Borku Wlkp. zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny
oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony
z naruszeniem prawa.
Uzasadnienie przetargu ograniczonego

Z uwagi na na zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2196 ze zm.) w przetargu uczestniczyć mogą tylko osoby, które są podmiotami
uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a tejże ustawy.
Koszty i opłaty

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., tel. (65) 5716120.

II. Działka o nr ewid. 120/2 położona w Zalesiu, obręb Zalesie, pow. 0,2473 ha, w tym ŁHIa 0,2473 ha.

1. nieruchomość gruntowa znajduje się w obszarze, dla którego brak jest aktualnego mpzp.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borek
Wlkp. stanowi grunt przeznaczony w części pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
oraz w pozostałej części pod łąki, znajduje się w strefie ochrony archeologicznej;
dla przedmiotowej nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu;

2. działka zapisana w KW nr POI Y/00023578/9, księga nie posiada obciążeń;
3. nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne
ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;
4. cena wywoławcza - 15.290,00 zł;

5. minimalne postąpienie - 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, tj. 160 zł.
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6. wysokość wadium - 1.530,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze
wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 20 sierpnia 2018 r. w PBS Gostyń
Oddział Borek Wlkp. nr konta 10 8678 0005 0020 0200 0231 0007 z zaznaczeniem
"Wadium na przetarg - dz. 120/2 nr położona w Zalesiu”. Wadium uczestnika, który

wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od dnia
odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia
wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Borek Wlkp. w razie uchylenia
się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie
podanym w zawiadomieniu.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2196 ze zm.) nieruchomość rolną może nabyć:

1. rolnik indywidualny - osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym,
samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha, posiadająca kwalifikacje
rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadząca przez ten
okres osobiście to gospodarstwo.
2. podmioty wymienione w art. 2a ust.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.)
3. nabywcą nieruchomości rolnej może być również osoba, nie będąca rolnikiem
indywidualnym, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka na podstawie art. 2a ust. 4 pkt. 2ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.) w drodze decyzji administracyjnej
Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie następujących dokumentów:

•

•

•

•

•

pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym wraz z oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Borku
Wlkp. związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (wzór nr 1)
oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art.
6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków
rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2
w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego), poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), z każdej z gmin, na terenie której położone są
nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa; (wzór nr 2a i 2b)
w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż
jednej gminy - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących
własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych
przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego);
(wzór nr 3)
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie
gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego;
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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2196 ze zm.) - kopia świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub
gimnazjalnej lub lub średniej lub wyższej, a w przypadku osoby która prowadzi
gospodarstwo przez okres krótszy niż 5 lat i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży miała nie więcej niż 40 lat - oświadczenie o posiadaniu
kwalifikacji rolniczych wg wzoru nr 4, wraz z kopiami dowodów potwierdzających ich
spełnienie,
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oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno - prawnym
przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych
zastrzeżeń (wzór nr 5);
Wzory oświadczeń są dostępne na stronie www.borekwlkp.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63 - 810 Borek Wlkp.
•

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków podanych w ogłoszeniu lub w/w
zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Borku Wlkp., ul. Rynek 1 do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 (pokój nr 1, Sekretariat)
w zamkniętej i opisanej kopercie „Kwalifikacja uczestników na przetarg na sprzedaż działki
o nr ewid. 120/2, obręb Zalesie zaplanowany na dzień 24.08.2018 r. o godz. 10.30”.

Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63 - 810 Borek Wlkp.
w dniu 23 sierpnia 2018 r.

7. przetarg odbędzie się dnia 24 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.30 w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
8. przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi jest znany stan prawny i faktyczny
nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

9. uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
•

dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu,

•
osoby prawne - aktualny odpis z KRS (uwierzytelniona kopia), właściwe
pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, osoby prowadzące
działalność informację z CEIDG (wydruk komputerowy),

•
w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę
fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza

10. uczestnicy pozostający w związku małżeńskim i nabywający nieruchomość do majątku
wspólnego, przed otwarciem przetargu przedkładają komisji przetargowej zgodę
współmałżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu,
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta
spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący
komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie
ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza
Borku Wlkp. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz Borku Wlkp. zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny
oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony
z naruszeniem prawa.
Uzasadnienie przetargu ograniczonego

Z uwagi na na zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2196 ze. zm.) w przetargu uczestniczyć mogą tylko osoby, które są podmiotami
uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a tejże ustawy.
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Koszty i opłaty

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., tel. (65) 5716120.
III. Działka o nr ewid. 2/2 położona w Zalesiu, obręb Zalesie, pow. 0,2500 ha, w tym RIVa 0,2500 ha

1. nieruchomość gruntowa znajduje się w obszarze, dla którego brak jest aktualnego mpzp.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borek
Wlkp. stanowi grunt przeznaczony pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
w granicach obszarów potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych, znajduje się w strefie
ochrony archeologicznej; dla przedmiotowej nieruchomości nie była wydawana decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

2. działka zapisana w KW nr POI Y/00023578/9, księga nie posiada obciążeń;
3. nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne
ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;
4. cena wywoławcza -15.420,00 zł;

5. minimalne postąpienie - 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, tj. 160 zł.

6. wysokość wadium - 1.540,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze
wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 20 sierpnia 2018 r. w PBS Gostyń
Oddział Borek Wlkp. nr konta 10 8678 0005 0020 0200 0231 0007 z zaznaczeniem
”Wadium na przetarg - dz. 2/2 nr położona w Zalesiu”. Wadium uczestnika, który

wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od dnia
odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia
wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Borek Wlkp. w razie uchylenia
się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie
podanym w zawiadomieniu.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2196 ze zm.) nieruchomość rolną może nabyć:

1. rolnik indywidualny - osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym,
samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha, posiadająca kwalifikacje
rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadząca przez ten
okres osobiście to gospodarstwo.
2. podmioty wymienione w art. 2a ust.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.).

3. nabywcą nieruchomości rolnej może być również osoba, nie będąca rolnikiem
indywidualnym, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka na podstawie art. 2a ust. 4 pkt. 2ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.) w drodze decyzji administracyjnej.
6

Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie następujących dokumentów:

•

•

•

•

•

•

pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym wraz z oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Borku
Wlkp. związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (wzór ml)
oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art.
6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków
rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2
w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego), poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), z każdej z gmin, na terenie której położone są
nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa; (wzór nr 2a i 2b)
w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż
jednej gminy - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących
własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych
przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego);
(wzór nr 3)
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie
gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego;
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 2017 r. poz. 2196
ze zm.) - kopia świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub
lub średniej lub wyższej, a w przypadku osoby która prowadzi gospodarstwo przez okres
krótszy niż 5 lat i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
miała nie więcej niż 40 lat - oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wg wzoru nr
4, wraz z kopiami dowodów potwierdzających ich spełnienie,
oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno - prawnym
przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych
zastrzeżeń (wzór nr 5);

Wzory oświadczeń są dostępne na stronie www.borekwlkp.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63 - 810 Borek Wlkp.
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków podanych w ogłoszeniu lub w/w
zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Borku Wlkp., ul. Rynek 1 do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 (pokój nr 1, Sekretariat)
w zamkniętej i opisanej kopercie „Kwalifikacja uczestników na przetarg na sprzedaż działki
o nr ewid. 2/2, obręb Zalesie zaplanowany na dzień 24.08.2018 r. o godz. 11.00”.

Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63 - 810 Borek Wlkp.
w dniu 23 sierpnia 2018 r.

7. przetarg odbędzie się dnia 24 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
8. przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi jest znany stan prawny i faktyczny
nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.
9. uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

•

dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu,

•
osoby prawne - aktualny odpis z KRS (uwierzytelniona kopia), właściwe
pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, osoby prowadzące
działalność informację z CEIDG (wydruk komputerowy),
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•
w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę
fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza
•
uczestnicy pozostający w związku małżeńskim i nabywający nieruchomość do
majątku wspólnego, przed otwarciem przetargu przedkładają komisji przetargowej zgodę
współmałżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu,

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta
spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący
komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie
ogłasza imię inazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza
Borku Wlkp. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność.
Burmistrz Borku Wlkp. zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny
oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony
z naruszeniem prawa.
Uzasadnienie przetargu ograniczonego

Z uwagi na na zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2196 ze zm.) w przetargu uczestniczyć mogą tylko osoby, które są podmiotami
uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a tejże ustawy.
Koszty i opłaty

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., tel. (65) 5716120.

IV. Działka o nr ewid. 123/1 położona w Zalesiu, obręb Zalesie, pow. 0,5200 ha, w tym RUIa 0,5200 ha.

1. nieruchomość gruntowa znajduje się w obszarze, dla którego brak jest aktualnego mpzp.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borek
Wlkp. stanowi grunt przeznaczony pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej; dla
przedmiotowej nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,
2. działka zapisana w KW nr POI Y/00023578/9, księga nie posiada obciążeń;

3. nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne
ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;
4. cena wywoławcza - 38.740,00 zł

5. minimalne postąpienie - 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, tj. 390 zł.
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6. wysokość wadium - 3.870,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze
wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 20 sierpnia 2018 r. w PBS Gostyń
Oddział Borek Wlkp. nr konta 10 8678 0005 0020 0200 0231 0007 z zaznaczeniem
”Wadium na przetarg - dz. 123/1 nr położona w Zalesiu”. Wadium uczestnika, który

wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż
wciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub
jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Borek Wlkp.
w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy
sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
2196 ze zm.) nieruchomość rolną może nabyć:

1. rolnik indywidualny - osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym,
samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha, posiadająca kwalifikacje
rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadząca przez ten
okres osobiście to gospodarstwo.
2. podmioty wymienione w art. 2a ust.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze. zm.)

3. nabywcą nieruchomości rolnej może być również osoba, nie będąca rolnikiem
indywidualnym, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka na podstawie art. 2a ust. 4 pkt. 2ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze. zm.) w drodze decyzji administracyjnej
Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie następujących dokumentów:

•

•

•

•

•

pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym wraz z oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Borku
Wlkp. związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (wzór nr 1)
oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art.
6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków
rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2
w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego), poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), z każdej z gmin, na terenie której położone są
nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa; (wzór nr 2a i 2b)
w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż
jednej gminy - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących
własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych
przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego);
(wzór nr 3)
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie
gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego;
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 2017 r. poz. 2196
ze zm.) - kopia świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub
lub średniej lub wyższej, a w przypadku osoby która prowadzi gospodarstwo przez okres
krótszy niż 5 łat i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
miała nie więcej niż 40 lat - oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wg wzoru
nr 4, wraz z kopiami dowodów potwierdzających ich spełnienie,
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•

oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno - prawnym
przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych
zastrzeżeń (wzór nr 5);

Wzory oświadczeń są dostępne na stronie www.borekwlkp.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63 - 810 Borek Wlkp.
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków podanych w ogłoszeniu lub w/w
zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Borku Wlkp., ul. Rynek 1 do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 (pokój nr 1, Sekretariat)
w zamkniętej i opisanej kopercie „Kwalifikacja uczestników na przetarg na sprzedaż działki
o nr ewid. 123/1, obręb Zalesie zaplanowany na dzień 24.08.2018 r. o godz. 11.30”.
Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63 - 810 Borek Wlkp.
w dniu 23 sierpnia 2018 r.

7. przetarg odbędzie się dnia 24 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.30 w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
8. przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi jest znany stan prawny i faktyczny
nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

9. uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
•
dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu,
•
osoby prawne - aktualny odpis z KRS (uwierzytelniona kopia), właściwe
pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, osoby prowadzące
działalność informację z CEIDG (wydruk komputerowy),

•
w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę
fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza
•
uczestnicy pozostający w związku małżeńskim i nabywający nieruchomość do
majątku wspólnego, przed otwarciem przetargu przedkładają komisji przetargowej zgodę
współmałżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu,

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta
spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący
komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie
ogłasza imię inazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza
Borku Wlkp. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność.
Burmistrz Borku Wlkp. zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny
oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony
z naruszeniem prawa.
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Uzasadnienie przetargu ograniczonego

Z uwagi na na zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2196 ze zm.) w przetargu uczestniczyć mogą tylko osoby, które są podmiotami
uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a tejże ustawy.
Koszty i opłaty

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., tel. (65) 5716120.

V. Działka o nr ewid. 66/3 położona w Koszkowie, obręb Koszkowo, pow. 0,2500 ha, w tym
RHIb - 0,2500 ha.

1. nieruchomość gruntowa znajduje się w obszarze, dla którego brak jest aktualnego mpzp.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borek
Wlkp. stanowi grunt przeznaczony pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, znajduje
się w całości w strefie ochrony archeologicznej, w części w strefie predysponowanej do
rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz w pozostałej części w obszarze inwestowania na
specjalnych warunkach lub z ograniczeniami; dla przedmiotowej nieruchomości nie była
wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
2. działka zapisana w KW nr POIY/00030189/7, księga nie posiada obciążeń;

3. nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne
ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;
4. cena wywoławcza -16.610,00 zł;

5. minimalne postąpienie - 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, tj. 170 zł.

6. wysokość wadium - 1.660,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze
wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 20 sierpnia 2018 r. w PBS Gostyń
Oddział Borek Wlkp. nr konta 10 867800050020020002310007 z zaznaczeniem "Wadium
na przetarg - dz. 66/3 nr położona w Koszkowie”. Wadium uczestnika, który wygrał
przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium
zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od dnia odpowiednio:
odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem
negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Borek Wlkp. w razie uchylenia się
uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie
podanym w zawiadomieniu.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2196 ze zm.) nieruchomość rolną może nabyć:

1. rolnik indywidualny - osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym,
samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha, posiadająca kwalifikacje
rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadząca przez ten
okres osobiście to gospodarstwo.
2. podmioty wymienione w art. 2a ust.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.)
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3. nabywcą nieruchomości rolnej może być również osoba, nie będąca rolnikiem
indywidualnym, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka na podstawie art. 2a ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.) w drodze decyzji administracyjnej
Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie następujących dokumentów:

•

•

•

•

•

•

pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym wraz z oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Borku
Wlkp. związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (wzór nr 1)
oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art.
6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków
rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2
w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego), poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), z każdej z gmin, na terenie której położone są
nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa; (wzór nr 2a i 2b)
w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż
jednej gminy - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących
własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych
przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego);
(wzór nr 3)
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie
gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego;
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 2017 r. poz. 2196
ze zm.) - kopia świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub
lub średniej lub wyższej, a w przypadku osoby która prowadzi gospodarstwo przez okres
krótszy niż 5 lat i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
miała nie więcej niż 40 lat - oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wg wzoru
nr 4, wraz z kopiami dowodów potwierdzających ich spełnienie,
oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno - prawnym
przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych
zastrzeżeń (wzór nr 5);

Wzory oświadczeń są dostępne na stronie www.borekwlkp.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63 - 810 Borek Wlkp.
Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków podanych w ogłoszeniu lub w/w
zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Borku Wlkp., ul. Rynek 1 do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 (pokój nr 1, Sekretariat)
w zamkniętej i opisanej kopercie „Kwalifikacja uczestników na przetarg na sprzedaż działki
o nr ewid. 66/3, obręb Koszkowo zaplanowany na dzień 24.08.2018 r. o godz. 12.00”.

Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63 - 810 Borek Wlkp.
w dniu 23 sierpnia 2018 r.

7. przetarg odbędzie się dnia 24 sierpnia 2018 r. o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
8. przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi jest znany stan prawny i faktyczny
nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.
9. uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
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•

dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu,

•
osoby prawne - aktualny odpis z KRS (uwierzytelniona kopia), właściwe
pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, osoby prowadzące
działalność informację z CEIDG (wydruk komputerowy),
•
w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę
fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza

•
uczestnicy pozostający w związku małżeńskim i nabywający nieruchomość do
majątku wspólnego, przed otwarciem przetargu przedkładają komisji przetargowej zgodę
współmałżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu,
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta
spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący
komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie
ogłasza imię inazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza
Borku Wlkp. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz Borku Wlkp. zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny
oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony
z naruszeniem prawa.
Uzasadnienie przetargu ograniczonego

Z uwagi na na zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2196 ze zm.) w przetargu uczestniczyć mogą tylko osoby, które są podmiotami
uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a tejże ustawy.
Koszty i opłaty

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., tel. (65) 5716120
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016,
str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r . o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
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