
RIG.6840.3.2018 

 

Wójt Gminy Skórzec 
 

działając na podstawie art.38 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121- z późn. zm.) i 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., 

poz. 1490) 

ogłasza publiczny  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy    położonych w miejscowościach  Dąbrówka-Niwka 

 

                                                Opis nieruchomości : 

 
1. Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 

nr 175/3  o pow. 2,06  ha –posiada urządzoną Księgę wieczystą  Nr SI1S/00053298/1 

– rodzaj użytku grunt rolny kl. IV b - 0,31 ha , IV a – 1,75 ha,  

 

                    cena wywoławcza       -    57 600, 00 -  zł 

                     wadium                      -          580,00 -  zł 

 

2. Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 

nr 175/4 o pow. 0,49 ha – posiada urządzoną Księgę wieczystą  Nr SI1S/00053298/1 

- rodzaj użytku : grunt rolny kl- IV a – 0,49 ha  

 

                   cena wywoławcza    -   10 800,00 – zł  

                   wadium                    -      1100,00  - zł 

 

3. Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 

nr 175/12 o pow. 0,29 ha – posiada urządzoną Księgę wieczystą Nr  

SI1S/00053298/1 

- rodzaj użytku : grunt rolny Kl. IV a – 0,17 ha, Ps – V – 0,12 ha  

 

                  cena wywoławcza  –  5 900,00 zł 

                  wadium                  -      600,00 zł 

   

 

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 . 
 

w/w działki położone są w jednym ciągu , niezabudowane, posiadają bezpośredni dostęp 

do drogi o nawierzchni gruntowej. 

Dla w/w działki od dnia 01.01.2004r. Gmina Skórzec nie posiada planu 

zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i 



Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skórzec zatwierdzonego 

Uchwałą Nr XX/165/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2013r. w/w  działka 

znajduje się w terenach rolno-leśnych. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu   7 września    2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie 

Gminy w Skórcu ul. Siedlecka 3, pok. Nr 16 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  3 września 2018 r. na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy 25 9194 0007 0055 0143 2000 0010. Na dowodzie wpłaty 

należy zaznaczyć ( Wadium – przetarg w dniu 07 .09.2018r. działki nr 175/3, 175/4, 

175/12 obręb Dąbrówka-Niwka ) 

 

W wyznaczonym terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 

pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 

ustawy o gospodarce nieruchomościami tj do 18 .07.2018 r, nie złożono żadnego 

wniosku. 

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: 

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją 

zmiany  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 

2016 r., poz. 803 z późn. zm. ) warunki przetargowe mogą być spełnione  tylko przez 

ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia 

nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art.2a ust.1 i 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 

kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w 

rozumieniu art.6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają następujące 

warunki: 

a) są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub 

dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – 

z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości 

będących przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha, 

b) posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o 

kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych, 

 c) co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona 

jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego 

gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo( 

pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia 

działalności rolniczej w tym gospodarstwie), 

d) mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość 

wystawiona do przetargu ( gmina Skórzec) lub w gminie graniczącej z tą gminą ( 

gmina Domanice, Kotuń, gmina wiejska Siedlce, Wiśniew, Wodynie )   



 

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami 

należy złożyć w  Urzędu Gminy w Skórcu pok. 16 ul. Siedlecka 3, w terminie do 4 

września 2018 r. w kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 

ograniczonym działki  nr 175/3, 175/4, 175/12  obręb Dąbrówka-Niwka ” 

 

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które: 

 

1) złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz  

    z kompletem wymaganych dokumentów 

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w 

Urzędzie Gminy w Skórcu ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, na tablicy ogłoszeń przy 

pok. Nr 16 ( piętro) do dnia 5 września   2018 r.  

 

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć następujące dokumenty : 

 

1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat  

     gospodarstwa rolnego- dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to  

     gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy na terenie którego położone  

     jest gospodarstwo ( wzór nr 1) 

2) oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości  

    wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego ( wzór nr 2 ) 

3) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat  na  

    terenie gminy , na obszarze której jest położona jedna z nieruchomość rolnych  

    wchodzących w skład gospodarstwa rolnego ; 

 

4) 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 2016 r. poz. 2052 ) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra  

    Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji  

    rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. z  

    2012 r. poz. 109 ); 

5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym  

    przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie nosi z tego tytułu żadnych  

    zastrzeżeń ( wzór nr 3 ) 

6) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność  

    majątkową – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka,  

    iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po    

    cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. 

 

Przed otwarciem przetargu  należy przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty 

wadium , dowód tożsamości, jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika 

, konieczne jest przedłożenia oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania 

na każdym etapie postępowania przetargowego. 

 



Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich 

zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w 

górę do pełnych dziesiątek złotych tzn. 10,00 zł . O wysokości postąpienia decydują 

uczestnicy przetargu. 

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo 

najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy w 

Skórcu nr  25 9194 0007 0055 0143 2000 0010  

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na 

rachunku bankowym Urzędu Gminy w Skórcu. 

 

Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów i 

budynków. 

 wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone  na 

poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego 

wadium pełni funkcję zabezpieczającą . Osobom , które nie wygrały przetargu 

wadium zostanie zwrócone  w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 

odwołania,  zamknięcia, unieważnienia  przetargu, lub jego zakończenia  

wynikiem negatywnym. 

 wadium przepada  na rzecz Gminy Skórzec, w razie uchylenia się uczestnika 

przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży 

nieruchomości. 

 Kupujący nieruchomość ponosi koszty aktu notarialnego oraz opłaty sądowe 

związane z dokonaniem wpisów w księdze  

 

Gmina może bez podania przyczyn odwołać przetarg, informując o tym fakcie 

niezwłocznie w formie ogłoszenia. 

 

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 

rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. , poz.1490 ) 

 

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do wiadomości publicznej na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Skórcu, na stronie internetowej Gminy Skórzec 

www.skorzec.eu  w sołectwie ,  na terenie którego znajduje się nieruchomość. 

 

 
Skórzec dnia  30 lipca 2018r. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


