
                                Zarządzenie  Nr 116/2012 
                                Wójta Gminy Tułowice 
                                 z dnia  12 czerwca 2012r. 
 
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 
przetargu na sprzedaż  nieruchomości  - działka nr 603/7 k.m.2 
położonej w Tułowicach  stanowiącą  mienie komunalne 
 
       Na podstawie art.25, 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm. 
oraz  § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) zarządzam, co 
następuje: 
 
§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu na 
sprzedaż nieruchomości – działka Nr  603/7 k.m. 2 położonej w 
Tułowicach przy ul. 1 Maja w następującym składzie: 

1. Beata Miękoś        -     przewodnicząca, 
2. Joanna Kalicińska  -    członek, 
3. Teresa Kawaler      -    członek, 
4. Teresa Dąbrowska  -    członek. 
 

§  2. Załącznikiem  do niniejszego zarządzenia jest regulamin 
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego  na sprzedaż  
nieruchomości  stanowiących mienie komunalne. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania. 

 
    

 
      
 
 

Wójt Gminy Tułowice 
                                                                                                                      Wiesław Plewa 

 



 
Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice 

                                Nr 116/2012 z dnia 12.06.2012 r. 
 
 

REGULAMIN  PRZETARGU  USTNEGO  
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI 

 
1. W przetargu ustnym nieograniczonym mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 

prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyznaczonej wysokości , w wyznaczonym terminie   
i w określonej formie. 

2. Wysokość wadium nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej i wyższe niż 20% 
tej ceny. 

3. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub na podane w ogłoszeniu przetargu 
konto w terminie nie później niż 3 dni przed przetargiem. 

4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z 
zastrzeżeniem punktu 5, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem 
negatywnym. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, 
który przetarg wygrał. 

7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca nieruchomość. 
8. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej 

oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji 
przetargowej w stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. 

9.  Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy i tak, aby w tym dniu kwota o której mowa, 
znajdowała się na rachunku bankowym  Gminy Tułowice. 

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik  zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

11. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego 
wywołania nie ma dalszych postąpień. 

12. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. 
13. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik 

zaoferuje cenę wyższą. 
14. 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. 
15. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego 

przetargu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba 
ustalona jako nabywca nieruchomości. 

 
 
 
   


