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Dzialajljc zgodnie z art. 37,38 i 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciarni (I. j . Dz.U. 2020 poz. 65) oraz z trybem Rozpol"Zljdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowail na zbycie nieruchomosci (t. j. Dz.U. 2014 poz. 1490 z p6in.zm.) W6jt Gminy Krzeszyce oglasza I przetarg ustny nieograniczony dotycZljcego sprzedaZy
nieruchomosci nie zabudowanych, kt6ry odb¢Zie silt w dniu 6 Iistopada 2020 r. 0 godz. 12 00 w siedzibie UfZitdu Gminy Krzeszyce przy ul. Skwierzynskiej 16 pok. nr 31. W przetargu moglj uczestniczyc osoby
fizyczne i prawne, kt6re wplaclj wadium, w Kasie UrZltdu tub na konto GBS Bar1inek Oddzial Krzeszyce Nr 31 83550009 0035 101420000010 w takim terminie aby najp6iniej do dnia 03.11.2020 r. wymagana
k wota znajdowala si~ oa koncie Urz~u Gminy (za dzien wniesienia wadium uwa:i:a sie date wp/Ywu na konto urzedul
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Miejscowosc

Nr
dzialki

Pow.

Ksi~ga

Wieczysta

Pnezllaczenie w miejscowym pianie zagospodarowania terenu

Cena
wywolawcza
wz/

Wadium
wz/

Minimalne
pos/qpienie
wz/

m2

I

Ruclnica

226/2

2493

GWI U/OO023270/7

Brakjest planu miejscowego, dzialka poloi:ona w kompleksie
dzialek 0 zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Dzialka plaska 0 ksztalcie regulamym.

56500,00

6000,00

570,00

2

Kolczyn

546

4000

GWI U/OO022485/0

Brak jest planu miejscowego, dzialka poloi:ona w kompleksie
dzialek 0 zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Dzialka plaska 0 ksztalcie nieregulamym. Dzialka cZ/(Sciowo
zakrzaczona i zadrzewiona.

62000,00

6500,00

620,00

..

Uwaga. Do ceny uzyskaneJ w przelllrgu b~dzle dohczony podatek VAT w wysokoscl 23 V. zgodme z UStawll

0

podSlku od towarow I uslug (lJ. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporzljdzeniem Rady MiniSIT6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. (tj. Dz.U. 2014 poz. 1490).
Nabywcy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wykonajlj przylljcza infrastruktury technicznej, na warunkach uzgodnionych z zarzljdClj lub wlaScicielem sieci.
o wysoko~ci postJy>ienia decydujlj uczestnicy przetargu , z tym, :re pos~pienie nie moZe wynosic mniej nii: 1% ceny wywolawczej z zaok.njg1eniem w g6rlt do pelnych dziesiljtek zlotych.
Cena osiljgIliC(ta w przetargu bc(dzie stanowila nalemose za nabycie ww. njeruchomosci, ktora winna bye zapiacona najp6iniej trzy dni przed zawarciem aktu notaria1nego. Niedotrzymanie tego warunku Ilib odstljpienie
od zawarcia umowy sprzeda:i:y spowoduje przepadek wplaconego wadium.
Wadium wplacone przez oferent6w, 1ct6rzy nie wygrali przetargu zostanie zwr6cone niezwlocznie po przetargu, a oferentowi, kt6ry wygral przetarg zaliczone na poczet ceny nabycia
Osoba uczestnicZljca w przetargu musi okazae dow6d wplaty wadium oraz dokument tOi:sarnosci, a osoba reprezentujljca w przetargu osobC( prawnlj musi okazae siC( stosownym pelnomocnictwem.
W terminie 21 dni osoba ustalonajako nabywca bc(dzie zawiadomiona pisemnie 0 miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie moZe bye kr6tszy nit 7 dni od dnia dorl(czenia zawiadomienia
Koszty notarialne i sljdowe ponosi Nabywca
Je:reli osoba ustalonajako nabywca nie przystljpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, W6jt Gminy Krzeszyce moZe odstljpie od zawarcia umowy, a wplacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Osoba b¢llca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemc6w (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiljZana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia
wlasno~ci nieruchomo~ci bc(dllcej przedmiotem przetargu przedloZye wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawll zezwolenie wlaSciwego ministra na nabycie tej nieruchomosci, chyba :re zajdlj
przewidziane powo1anll ustawlj przeslanki wy1llczajljce wyrn6g uzyskania takiego zezwolenia
Wojt Gminy Krzeszyce mo:re odwolae przetarg jedynie z waZnych powod6w, niezwlocznie podajllc informacjlt 0 odwolaniu przetargu do publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie w siedzibie Urz¢u Gminy
Krzeszyce oraz ogloszenie na stronie intemetowej UfZitdu Gminy, podaj~ przyczynC( odwolania przetargu.
B1ii:sze informacje mom a uzyskac pod nr tel. 957573161 weV.'1l<;trzny 29, kom. 885050058 lub osobiscie w pokoju nr 7.
Ogloszenie 0 przetargu zostalo wywieszone na tablicy ogloszen w budynku u~du oraz na stronie internetowej www krzeszvce.pl oraz w BlP adres bip.wrota.!ubuski.pUugkrzeszyceJ.
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W zwi¢U z reali2llcj~ wymog6w Rozpol"Zlldz.enia Parlamentu Europejskiego i RJldy (UE) 2016/679 z dnia 27 ~"Wietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi¢U z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uChylenia dyrektywy 95146fWE (ogolne rozpol"Zlldz.enie 0 ochronie danych ..ROOO··). infonnujemy 0 zasadach przetwarzania danych osobowych oraz 0 przysluguj'ICYch \ prawach z tym zwilj2lll1ych.
1.
Administratorem danych osobowychjest Wojt Gminy Krzeszyce zsiedZlb~ przy ulicy Skwierzyliskiej 16, 66-435 Krzeszyce.
2.
Pytania dotycZllce sposobu i zakresu przetwarzania danycb osobowych w zalcresie dzialania U~du Gminy w Kl2eszycach, a tahe przysluguj~cych uprawnien, more udzielie Inspektor Ochrony Oanych Osobowych w U~dzie Gminy w
Krzeszycach za pomoCli adresu iodMljtmedjqgmup pI
3.
Administrator danych osobowych przelwarza dane osobowe na podstawie obowiljZllj'ICYch przepisow prawa, zawartych um6w oraz na podstawie udzielonej zgody .
4.
Dane osobowe przetwarzane Sl! w celulcelach:
1.
W zwi¢"U z wyrat.eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury, w trybie plZetargu ustnego nieograniczonego, ewenrualnie wykonania umowy sprzedaty Dieruchomo§ci
niezabudow8Dej 0 nr dzialki 22612 polomnej w obr~bie Rudnica i nieruchomoki niezabudow2Dej 0 nr dzialki S46 polomnej W ob~bie Kolczyn.
2.
Jako niez~e do przeprowadzenia przetargu ewenrualnie wykonania umowy lub podj~cia dzialail na Zljdanie osoby, kt6rej dane dotycZl\, przed zawarciem umowy .
3.
Jako niezb~dne do wypelnienia obowi¢u prawnego ciljZ/!cego na Administratorze.
4.
W pozostaiych przypadkach dane osobowe przetwarzane 54 wyhjcznie na podstawie wczesniej udzielonej zgody w zakresie i celu okreslonym w treSei zgody.
5.
W zwi¢u z p=twarzaniem danych w celach, 0 kt6rych mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mog~ bye:
I.
organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonuj~ee zadania publiczne lub dzialaj~ce na zlecenie organ6w wladzy publicznej. w zakresie i w eelach. kt6re wynikajq z p=pis6w powszechnie obowiljZllj~cego prawa;
2.
inne podmioty, ktore na podstawie stosownych um6w podpisanych z Urzc;dem Gmin~ Krzeszyce p=twarzaj~ dane osobowe d1a lct6rych Administratoremjest Ul"ZlId Groiny KlZeszyee.
6.
PanilPana dane osobowe bC(d~ przechowywane przez okres niezb¢ny do realizacji cel6w okreslonych w pkt 4, a po tym czasie przez ok res oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiljZlljqcego prawa
7.
W zwi¢u z przetwarzaniem danych osobowych przyslugujq nas~pujqce uprawnienia:
I.
prawo dost~pu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2.
prawo do tljdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane s~ nieprawidlowe lub niekompletne;
3.
prawo do 2ljdania usuni~cia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
dane nie sqjuz niez~ne do celow, dla kt6rych byly zebrane lub winny spos6b przetwarzane,
osoba, kt6rej dane dotycZll. wniosla sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
osoba, kt6rej dane dotyCZ4 wycofala zgod~ na przetwarzanie danych osobowych, kt6rajest podstaw~ p=twarzania danych i nie rna innej podstawy prawnej p=twarzania danych.

4.

8.
9.

10.
II .

dane osobowe przetwarzane 54 niezgodnie z prawem.
dane osobowe muSZ4 bye usuni~te w eelu wywilj2lll1ia si~ z obowi¢u wynikaj~eego z p12epis6w prawa;
prawo do Zljdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

osoba, ktorej dane dotyCZll kwestionuje prawidlowose danych osobowych,
przetwarzanie danychjest niezgodne z prawem, a osoba, ktorej dane dotyC2Jj, spl2eciwia si~ usuni~ciu danych, 2ljdajqc w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich ceJ6w. ale osoba, kt6rej dane dotycZll. potrzebuje icb do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeli,
osoba, k:t6rej dane dotyczq, wniosla sprzeciw wobee przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po monie administratora s~ nadl2~dne wobec podstawy sprzeciwu;
5.
prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy I~cznie spelnione s~ nastQpujljCe przeslanki:
przetwarzanic danych odbywa si~ na podstawie umowy zawartej z osob'l. k:t6rej dane dotycZ4lub na podstawie zgody wyra10nej przez U! oso~,
przetwarzanie odbywa si~ w spos6b zautomatyzowany;
6.
prawo sprzeciwu wobec pl2etwarzania danych - w przypadku gdy I~cznie spelnione s~ nast~pujljCe przeslanki:
zaismiej~ przyczyny zwiijZ8lle z szczegolnq syruacj'l. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania rcalizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej przez
Administrators,
przetwarzanie jest niez~ne do cel6w wynikaj~cych z prawnie uzasadnionych interes6w realizowanych przez Administratora lub przez stron~ trzeci'l. z wyj'llkiem syruacji, w ~1orych nad~dny charakter wobec tyeh
interes6w rnaj~ interesy lub podstawowe prawa i wolnoSci osoby, ktorej dane dOtyC7.J\, wymagajljCe ochrony danych osobowyeh w szczeg6lnosei. gdy osoba, ktorej dane dotycZ4jest dzieckiem.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si~ na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO). przysluguje prawo do cofui~cia lej zgody w dowolnym momencie. Cofni",ie to nie
rna wplywu na zgodnosc p=twarzania, kt6rego dokonano fia podstawie zgody przed jej collii",iem, z obowiljZllj~cym prawem.
W przypadku powzj~cia informacji 0 niezgodnym z prawem pl2etwarzaniu danych osobowyclJ, przysluguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wla.!ciwego w sprawach ochrony danych osobowych
W sytuacji. gdy plZetwarzanie danych osobowych odbywa si~ na podstawie zgody osoby, ktorej dane doty=!, podanie danych osobowych Administratorowi rna charal..1er dobrowolny.
i>odanie danych osobowychjest obowi¢owe w syruacji, gdy przeslank~ przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zaw8J1a mi~dzy stronami umowa.

Krzeszyce 2020.10.05

Sta,~isl

