
Załącznik do Zarządzenia nr 38/2018

Wójta Gminy Lubin z dnia 18.12.2018r.

W Ó J T    G M I N Y   L U B I N
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej 

położonej w obrębie Składowice   

I. Charakterystyka nieruchomości: 
Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Składowice gm. Lubin oznaczona numerem
geodezyjnym  71  o  powierzchni  0,9663  ha,  dla  której  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w  Sądzie
Rejonowym w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00006100/7.
Nieruchomość zlokalizowana przy granicy zainwestowania kubaturowego wsi. Obszar stanowi teren
płaski – pole uprawne. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako RIIIb- 0,2648 ha, RIVa
– 0,6854 ha, i RVI – 0,0161 ha. Teren płaski. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: niezabudowany
grunt usługowo – produkcyjny, grunty rolne oraz droga  gminna. 
Działka w chwili obecnej jest przedmiotem dzierżawy. Umowa została zawarta na czas określony od
dnia  01.07.2016r.  do  dnia  30.06.2019r.  Możliwość   wypowiedzenia  umowy  za  3-miesięcznym
okresem wypowiedzenia. 

Zgodnie  z  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego działka
znajduje się na  obszarze  oznaczonym symbolem R8 o przeznaczeniu podstawowym pod tereny
rolnicze oraz przeznaczeniu uzupełniającym: drogi transportu rolnego, zalesienia i zadrzewienia.

Cena wywoławcza wynosi 45 900,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT,
na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 4 marca 2004r.  o podatku od towarów  i usług.

II. Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.

III. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: 

1. Wpłacenie wadium w wysokości 4 500,00 zł do dnia 16 stycznia 2019 r.  Wadium należy
wpłacić  w  kasie  Urzędu  Gminy  w  Lubinie  lub  przelewem  na  konto  Urzędu  Gminy  w Lubinie
nr   87  8669  0001  0311  6863  2000  0003  Bank  Spółdzielczy  we  Wschowie  Oddział  w Lubinie.
Za  datę  wniesienia  wadium uważa  się datę  wpływu  środków  pieniężnych  na  ww.  konto.
W tytule przelewu należy wpisać numer działki i miejscowość, w której jest położona.

2. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. 
3. Złożenie  stosownego  oświadczenia   przez  rolnika  indywidualnego/inny  podmiot

o spełnieniu bądź niespełnianiu  warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których
mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.            

4. Okazanie  pełnomocnictwa  poświadczonego  notarialnie  przez  pełnomocników  uczestniczących
w przetargu na nabycie nieruchomości  w imieniu osób fizycznych lub prawnych. 

Wyżej  wymienione  dokumenty  należy  złożyć  przewodniczącemu  komisji  przed
otwarciem przetargu.

Nieruchomość podlega pod zakres    ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu  
ustroju rolnego (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz.     1405 z późn. zm.    o kształtowaniu ustroju  
rolnego:     

Przy zawieraniu umowy notarialnej w wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości
rolnej, nabywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów, o których mowa w art. 7 ust. 1,4,5,9
oraz przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 8 pkt 5 albo złożenia oświadczenia, że nie spełnia
warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W przypadku złożenia
oświadczenia o zamiarze utworzenia gospodarstwa rodzinnego, o którym mowa w  art. 5  nabywca
zobowiązany  jest  do  uzyskania  zgody  Dyrektora  Generalnego  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia
Rolnictwa na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zgodnie z art. 2a ust. 4 pkt 2
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 



Natomiast w przypadku nie uzyskania zgody  Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w świetle art. 2a ust. 4 pkt 1 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.

IV. Dodatkowe informacje:

1. Wadium  podlega  zwrotowi  do  trzech  dni  od  dnia  odwołania,  zamknięcia,  unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu,
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

2. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego
kwoty  w wysokości 100 % wylicytowanej wartości nieruchomości.

3. Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi nabywca.
4. Nabywca  nieruchomości  na  własny  koszt  powinien  przeprowadzić  okazanie  granic  i  punktów

granicznych. 
5. Nabywca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. Jeżeli nabywca, nie stawi się

bez  usprawiedliwienia  w  miejscu  i  terminie  podanym  w  zawiadomieniu  do  zawarcia  umowy
sprzedaży lub umowa nie będzie mogła zostać zawarta z przyczyn leżących po stronie nabywcy,
Wójt  Gminy  może  odstąpić  od  zawarcia  tej  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie  będzie  podlegać
zwrotowi.

6. Wójt Gminy Lubin zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz prawo
do odwołania przetargu, informując o tym w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 

7. Pełna  treść  ogłoszenia  wywieszana  jest  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  w Lubinie,  ponadto
opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl.

Szczegółowe  informacje  o  przetargu  można  uzyskać  w  Referacie  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul.  Księcia Ludwika I nr 3, pokój nr 15  w godz. 8.00-15.00, telefon
76 840 31 80. 

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/

