
Zahjcznik nr 1
do Zarza^dzenia Nr 8/2014
Starosty Powiatu Piotrkowskiego
z 3 lutego 2014 r.

R E G U L A M I N P R Z E T A R G O W U S T N Y C H
N I E O G R A N I C Z O N Y C H

na sprzedaz nieruchomosci stanowi^cych wlasnosc Skarbu Panstwa

§ 1. Informacje ogolne i podstawa prawna
1. Regulamin okresla zasady przygotowania i przeprowadzania przetargow ustnych

nieograniczonych, zwanych dalej przetargami, na sprzedaz nieruchomosci stanowia^cych
wlasnosc Skarbu Panstwa, ktorymi gospodaruje Starosta Powiatu Piotrkowskiego na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosci ami.

2. Celem przetargow jest uzyskanie najwyzszej ceny.
3. Przetargi organizowane sâ  na podstawie przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z pozn. zm.),
rozporza^dzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargow oraz rokowari na zbycie nieruchomosci (Dz.U. Nr 207, poz.
2108 z pozn. zm.) oraz zarz^dzeri Wojewody Lodzkiego w sprawie zbycia w drodze
przetargu nieruchomosci Skarbu Panstwa.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie maja^ przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102,
poz. 651 z pozn. zm.) oraz rozporza^dzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie
nieruchomosci (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z pozn. zm.).

§ 2. Przedmiot przetargow
1. Przedmiotem przetargow sa_ nieruchomosci stanowiajce wlasnosc Skarbu Panstwa.
2. Uczestnicy przetargow winni zapoznac siQ z przedmiotem przetargu, do ktorego przyste,puja^

przed jego rozpocze_ciem, gdyz granice nabywanej nieruchomosci nie b^da^ wznawiane na
koszt Skarbu Panstwa. Sprzedaz nieruchomosci nastejtuje wg danych ewidencyjnych.

§ 3. Organizacja przetargow
1. Organizatorem przetargow jest Starosta Powiatu Piotrkowskiego, wykonuja^cy zadanie

z zakresu administracji rza^dowej.
2. Czynnosci zwia/ane z bezposrednim przeprowadzaniem przetargow wykonuje Komisja

Przetargowa powolana przez Starosty Piotrkowskiego zarza^dzeniem.
3. Starosta Piotrkowski moze z waznych powodow odwolac ogloszone przetargi na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.
§ 4. Zasady uczestnictwa w przetargach

1. W przetargach moga^ uczestniczyc osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadaja^ce osobowosci prawnej, ktorym przepisy prawa powszechnie obowia^zujajcego
przyznaja^zdolnosc prawna^- osobiscie lub poprzez pelnomocnikow.

2. Cudzoziemcy moga^ uczestniczyc w przetargach na zasadach okreslonych przepisami
o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow. W przypadku, gdy nabycie
nieruchomosci nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw WewnQtrznych i Administracji,
nabywca b^dajcy cudzoziemcem b^dzie zobowia^zany do zlozenia oswiadczenia w tym
zakresie.

3. W przetargach nie moga^ uczestniczyc osoby wchodza^ce w sklad Komisji oraz osoby bliskie
tym osobom, a takze osoby, ktore pozostaja^ z czlonkami Komisji w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, ze moze budzic to uzasadnione wa,tpliwosci co do bezstronnosci



Komisji. Wzor oswiadczenia cztonka Komisji stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

4. W sytuacji okreslonej w ust. 3 czlonek Komisji zobowiazany jest niezwtocznie zlozyc
rezygnacje..

5. Pelnomocnictwa skladane w przetargach winny miec forme, aktu notarialnego.
6. W przypadku pelnomocnictw udzielonych za granic^forma^wystarczaj^cajest dokonanie tej

czynnosci zgodnie z prawem paristwa, w ktorym sporza.dzono pelnomocnictwo.
Pelnomocnictwo to powinno bye uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo
dyplomatyczne lub urza_d konsularny, ktory powinien takze stwierdzic zgodnosc z prawem
miejscowym formy sporza^dzenia pemomocnictwa.

7. W przetargach moga^brac udzial osoby opisane w uste.pach poprzedzaja^cych, ktore:
a) wniosa_ wadium w wysokosci, tenninie i formic okreslonej w ogloszeniu o przetargu,
b) zloza^ zgloszenie udziatu w przetargu wraz z zat^cznikami w terminie i miejscu podanym

w ogloszeniu o przetargu.
Wzor zgloszenia do udziahi w przetargu stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.

8. Dokumenty skladane w poste.powaniu przetargowym sporzajdzone w je^zyku innym niz
polski powinny bye przedkladane wraz z uwierzytelnionym thimaczeniem na je_zyk polski.
Zagraniczne dokumenty urz^dowe przedkladane w toku procedury przetargowej powinny
spelniac wymogi co do legalizacji (apostille) oraz powinny bye poswiadczone przez
wlasciwy Konsulat/Ambasade. RP, chyba ze przepisy prawa lub umowy mi^dzynarodowe
stanowiq_ inaczej.

§ 5. Ogloszenie o przetargu
1. Ogtoszenie o przetargu zamieszczane be_dzie w dzienniku wydawanym w formic

elektronicznej doste.pnej w Internecie na stronie ..www.przetargi-gctrader.pr, na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb., na tablicy ogloszen w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. oraz w siedzibie wlasciwego ze wzgledu na
miejsce potozenia nieruchomosci Urze^du Miasta lub Gminy, co najmniej na 1 miesiajc przed
wyznaczonym terminem przetargu.

2. W ogloszeniu o przetargu zostana_ wskazane dokumenty, ktore nalezy okazac komisji
przetargowej.

§ 6. Wadium
1. Wadium w pieniajdzu polskim, w wysokosci okreslonej w ogtoszeniu o przetargu nalezy

wplacic nie pozniej niz siedem dni przed terminem przetargu, gotowka_ w kasie Starostwa
Powiatowego w Piotrkowie Tryb. lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Tryb. wskazany w ogloszeniu o przetargu.

2. Za date, wplaty wadium uwaza sie_ dzieri wptywu srodkow finansowych na wskazany
w ogloszeniu o przetargu rachunek bankowy. Od wplaconego wadium nie naleza. sie. odsetki.

3. Osoby, ktorym przyshiguje prawo do rekompensaty z tytuhi pozostawienia nieruchomosci
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wyp^dzenia z bylego
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w zwiazku z wojna^ rozpocze^ta. w
1939 r., zwolnione sie. z obowi^zku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogtoszeniu
o przetargu terminie, jezeli zglosza^ uczestnictwo w przetargu, przedstawia^ oryginal
zaswiadczenia lub decyzji potwierdzaja^cej prawo do zaliczenia wartosci nieruchomosci
pozostawionych poza obecnymi granicami paristwa polskiego oraz ztoza^ pisemne
zobowiazanie do uiszczenia kwoty rownej wysokosci ustalonego wadium w razie uchylenia
sie. od zawarcia umowy.

4. Wadium zwraca sie. niezwlocznie po odwotaniu albo zamknie.ciu przetargu, jednak nie
pozniej niz przed uptywem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwolania przetargu, zamkni^cia
przetargu, uniewaznienia przetargu, zakoriczenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. Wadium wniesione w pienia^dzu przez oferenta, ktory przetarg wygral, zalicza sie. na poczet
ceny nabycia przedmiotu przetargu.



6. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jezeli uczestnik przetargu, ktory przetarg
wygral bez usprawiedliwienia nie przystapi do zawarcia umowy we wskazanym terminie i
miejscu. Wadium nie podlega zwrotowi rowniez w przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w
terminie do dnia zawarcia umowy sprzedazy.

§ 7. Przebieg przetargu
1. Przetarg prowadzi przewodniczajcy Komisji przy udziale co najmniej trzech innych

czlonkow Komisji.
2. Komisja przetargowa przeprowadza czynnosci sprawdzaja^ce i dopuszcza do udziaha

w przetargu.
Komisja nie dopusci do wzie_cia udziahi w licytacji osoby, ktora:
a) nie wplacila w wyznaczonym terminie wadium,
b) nie zlozyla zgloszenia do udziaha w przetargu w sposob wskazany w ogloszeniu,
c) nie przybyla na miejsce przetargu do momentu jego otwarcia,
d) nie okazala ktoregokolwiek z nastQpuja^cych dokumentow:

- dowodu osobistego lub paszportu,
- oryginahi zaswiadczenia lub decyzji, o ktorych mowa w § 6 ust. 3 niniejszego

Regulaminu,
- oryginatu promesy lub zezwolenia Ministra Spraw WewnQtrznych i Administracji na

nabycie nieruchomosci beda^cej przedmiotem przetargu,
- stosownego pelnomocnictwa w formie aktu notarialnego - w przypadku udziahi

w postejpowaniu przetargowym przez pemomocnika
3. Przetarg otwiera Przewodniczajcy Komisji, przekazuja^c uczestnikom przetargu informacje

dotycza^ce:
- oznaczenie nieruchomosci wedhig ksie^i wieczystej oraz katastru nieruchomosci,
powierzchnie. nieruchomosci, opis nieruchomosci, przeznaczenie nieruchomosci i sposob
jej zagospodarowania, cen^ wywolawcza^ informacJQ o obcia^zeniach nieruchomosci
i zobowia^zaniach, ktorych przedmiotem jest nieruchomosc

- informacje o skutkach uchylenia sie, od zawarcia umowy sprzedazy
- podaje do wiadomosci imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osob, ktore wniosry
wadium lub zostaly zwolnione z tego obowiazku zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu oraz
zostaty dopuszczone do przetargu.

4. Przewodnicza^cy Komisji informuje uczestnikow przetargu, ze po trzecim wywolaniu
najwyzszej zaoferowanej ceny dalsze postaj»ienia nie zostan^przyjqte.

5. O wysokosci postaj)ienia decyduja^ uczestnicy przetargu, z tym ze postapienie nie moze
wynosic mniej niz 1 % ceny wywolawczej, z zaokrqgleniem w gore, do pelnych dziesia^tek
zlotych.

6. Uczestnicy przetargu zglaszaja^ ustnie kolejne postapienia ceny, dopoki mimo trzykrotnego
wywolania nie ma dalszych postapieri.
Zgloszenie ceny nastej)uje ustnie z jednoczesnym uniesieniem w g6re. kartonika z numerem
porza^dkowym, otrzymanego od komisji przetargowej przed rozpocz^ciem przetargu.

7. Przetarg jest wazny bez wzgle_du na HczbQ uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postajnenie powyzej ceny wywolawczej.

8. Po ustaniu zglaszania postapieri przewodniczajcy Komisji wywohije trzykrotnie ostatniaj
najwyzsza. cen^ (przybicie) i zamyka przetarg, a nastejmie oglasza imi^ i nazwisko albo
nazwe. lub firm^ osoby, ktora przetarg wygrala.

9. Przetarg uwaza siQ za zakoriczony z wynikiem negatywnym, jezeli nikt nie przystapit do
przetargu ustnego lub zaden z uczestnikow nie zaoferowal postapienia ponad cen$
wywotawcza^.

§ 8. Protokol z przetargu
1. Przewodniczajcy Komisji sporzajdza protokot przeprowadzonego przetargu.
2. Protokol przeprowadzonego przetargu sporzajdza si^ w trzech jednobrzmia^cych

egzemplarzach, z ktorych dwa przeznaczone sâ  dla Starosty Piotrkowskiego, a jeden dla



osoby ustalonej jako nabywca nieruchomosci.
3. Protokol przeprowadzonego przetargu podpisuja_ przewodnicza^cy i cztonkowie komisji

przetargowej oraz osoba wyloniona w przetargu jako nabywca nieruchomosci.
4. Protoko! przeprowadzonego przetargu stanowi podstaw^ zawarcia aktu notarialnego.

§ 9. Skarga na czynnosci zwiqzane z przeprowadzeniem przetargu
1. Uczestnik przetargu moze zlozyc za posrednictwem Starosty Piotrkowskiego do Wojewody

Lodzkiego skarge^ na czynnosci zwi^zane z przeprowadzonym przetargiem, w terminie 7 dni
od dnia ogloszenia wyniku przetargu.

2. Wniesienie skargi wstrzymuje czynnosci zwiqzane ze sprzedaza^ nieruchomosci.
3. Wojewoda Lodzki rozpatruje skarge_ w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
4. Wojewoda Lodzki moze uznac skargQ za zasadna, i nakazac powtorzenie czynnosci

przetargowych lub przetarg uniewaznic albo uznac skarg$ za niezasadna^.
5. O sposobie rozstrzygniqcia skargi Wojewoda Lodzki zawiadamia skarza^cego, a Starosta

Powiatu Piotrkowskiego wywiesza niezwlocznie, na okres 7 dni, w swojej siedzibie
informacJQ o sposobie rozstrzygni^cia skargi.

6. W przypadku niezaskarzenia w wyznaczonym terminie czynnosci zwiazanych
z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadn^ Starosta Powiatu
Piotrkowskiego podaje do publicznej wiadomosci, wywieszaja^c w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na okres 7 dni informacJQ o rozstrzygni^ciu przetargu,
ktora zawiera:
a) date, i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;
b) oznaczenie nieruchomosci be^dajcej przedmiotem przetargu wedhig katastru

nieruchomosci i ksi^gi wieczystej;
c) liczb$ osob dopuszczonych oraz osob niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;
d) cene. wywdawcza^ nieruchomosci oraz najwyzsza^ cen^ osi^gni^ta, w przetargu.
e) imi$, nazwisko albo nazwe^ lub firm^ osoby ustalonej jako nabywca nieruchomosci.

t
mgr iriz. Stanistaw Cubata



Zalqcznik Nr 1

OSWIADCZENIE

Przewodnicza^cego / cztonka* Komisji Przetargowej powolanej do przeprowadzenia
przetargu na sprzedaz nieruchomosci stanowiajcej wlasnosc Skarbu Paristwa polozonej w obr^bie

gm , oznaczonej w operacie ewidencji gruntow numerem
dzialki: opow ha, dlaktorej Sâ d Rejonowy w Piotrkowie Tryb. prowadzi ksiejje,
wieczysta^KW Nr

Ja, , zameldowany/-a
, legitymuja_cy/-a si$ dowodem osobistym

seria numer: , (PESEL) oswiadczam, ze:
- nie bior$ udzialu w przetargu,
- w przetargu nie biora^ udzialu osoby mi bliskie,
- nie pozostaje^ z uczestnikiem przetargu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze

budzic to uzasadnione wajpliwosci co do mojej bezstronnosci.

Piotrkow Tryb. dnia
(podpis)

niepotrzebne skreslic

mgr mi. stanisfaw Cubafa



Zafqcznik Nr 2

ZGLOSZENIE UDZIALU W PRZETARGU

, zameldowany (-a)/z siedzibaj*
, nazwisko / firma)

w , dowod osobisty / paszport* nr
PESEL*: / Nr KRS (lub innego wlasciwego rejestru)*

zglasza udzial w przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaz nieruchomosci stanowia^cej wiasnosc Skarbu Paristwa polozonej w obre_bie
gm , oznaczonej w operacie ewidencji gruntow numerem dzialki:
o pow ha, dla ktorej Sajd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. prowadzi ksiej>e_ wieczysta^
KWNr. .

Adres do korespondencji:

tel.:
e-mail:

Jednoczesnie oswiadczam, iz*:
1) pozostaJQ / nie pozostajs* w zwiazku malzeriskim,
2) dane zawarte we wskazanym wyzej rejestrze sâ  aktualne*,
3) wyrazam zgod^ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa^z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.) dlapotrzeb
przeprowadzenia przetargu**.

miejscowosc i data podpis osoby fizycznej lub podpis/-y
osoby/osob uprawnionych do reprezentacji

Ponadto oswiadczam, ze:
1. Zapoznalem/-am sie_ z Regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz

nieruchomosci stanowia^cej wlasnosc Skarbu Paristwa, wskazanej powyzej.
2. Zapoznalem/-am siq z przedmiotem przetargu i akceptuJQ stan techniczny i prawny

nieruchomosci.

miejscowosc i data podpis osoby fizycznej lub podpis/-y
osoby/osob uprawnionych do reprezentacji



Ponizszy numer rachunku bankowego wskazuj^ jako wtasciwy do zwrotu wadium
w przypadku gdy zaistnieja^ podstawy do jego zwrotu w mysl postanowien Regulaminu przetargow
ustnych nieograniczonych na sprzedaz nieruchomosci stanowia^cych wlasnosc Skarbu Pahstwa

lub:
W przypadku uchylenia sie, od zawarcia umowy, niniejszym zobowiazuje. sie. do

zaplaty na rzecz organizatora przetargu kwoty pieniejznej rownej wysokosci wadium ustalonego
w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomosci stanowia^cej wlasnosc Skarbu
Paristwa obje^tej przetargiem.

miejscowosc i data podpis osoby fizycznej lub podpis/-y
osoby/osob uprawnionych do reprezentacji

W zalajczeniu*:
1. aktualny odpis z wJasciwego rejestru,
2. kopia zezwolenia / promesy* Ministra Spraw Wewne_trznych i Administracji na nabycie

nieruchomosci be_dajcej przedmiotem przetargu,
lub
oswiadczenie*, ze w stosunku do podmiotu zglaszajajcego udzial w przetargu nie jest wymagana
zgoda Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji na nabycie nieruchomosci b^da^cej
przedmiotem przetargu, z podaniem podstawy prawnej,

3. kopia zaswiadczenia lub decyzji potwierdzaja_cej prawo do zaliczenia wartosci nieruchomosci
pozostawionych poza obecnymi granicami pahstwa polskiego, o ktorych mowa w § 6 ust. 3
Regulaminu przetargow ustnych nieograniczonych na sprzedaz nieruchomosci stanowiajcych
wtasnosc Skarbu Paristwa.

* niepotrzebne skreslic
** podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, ktorej dane dotycza^ma prawo dostej)u do

tresci swoich danych oraz ich poprawiania albo za_dania ich usunie_cia.

mgr int. Stanisfaw Cubaia


