OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA przetarg ograniczony dotyczący sprzedaży działki
oznaczonej nr 204 położonej w obrębie Biała Góra z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
rolniczej.
Opis i położenie nieruchomości:
Działka nr 204 o pow. 0,5000 ha położona w obrębie Biała Góra, sklasyfikowana w ewidencji
gruntów jako Ps – pastwiska. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi.
NR Księgi wieczystej GD2I/0000 1556/1
Cena wywoławcza do sprzedaży: 17 500,00 zł netto
Termin i miejsce przetargu: 30.05.2017 r. o godz. 10 00 w budynku Urzędu, sala nr 33
Wadium w wysokości: 1 750,00 zł należy wpłacić na konto BS w Sztumie nr 19 8309 0000 0000
0042 2000 0040 w terminie do dnia 26.05.2017r.
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XXXIII.261.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego
2017 r.
Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zbywana nieruchomość mieści się na terenach rolnych objętych ochroną przyrody Natura 2000.
Nie jest przeznaczona pod zabudowę. Sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze
zm.).
Sposób zbycia: w drodze przetargu ograniczonego do rolników indywidualnych.
Dodatkowe informacje: Nabywca nieruchomości rolnej, przez okres co najmniej 10 lat od dnia
nabycia jest zobowiązany prowadzić osobiście gospodarstwo rolne, w skład którego wejdzie nabywana nieruchomość rolna, oraz nie może zbyć ani oddać w posiadanie innym podmiotom nabytej
działki przez okres 10 lat od daty jej nabycia.
Warunki płatności: Cena uzyskana w przetargu płatna przelewem na konto Urzędu Miasta i
Gminy Sztum, BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 na dwa dni przed zawarciem
warunkowej umowy sprzedaży.
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
W terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
nie wpłynęły wnioski osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21. 08.
1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, że nie
toczy się postępowanie administracyjne ani sądowe kwestionujące prawidłowość nabycia nieruchomości przez Gminę Sztum.
Do przetargu mogą przystąpić rolnicy indywidualni, którzy zgodnie z art. 2a ust. 1 i 2 ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2052 ze zm.)
posiadają kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest
położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzą
przez ten okres osobiście to gospodarstwo, którego powierzchnia nie może przekraczać 300 ha, nie
posiadają zadłużeń wobec gminy Sztum oraz wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w
ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu powinny przedłożyć Komisji przetargowej:
1. Pisemne oświadczenie prowadzącego gospodarstwo rolne, o okresie osobistego prowadzenia
gospodarstwa położonego na terenie Gminy Sztum, poświadczone przez Burmistrza.
2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
3. Pisemne oświadczenie o łącznej powierzchni posiadanych użytków rolnych i miejscu ich
położenia, poświadczone przez Burmistrza.
4. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych.
Powyższe dokumenty będą stanowiły załączniki do umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osobie, która w wyniku przetargu zostanie ustalona jako nabywca, wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Wadium zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia wynikiem negatywnym, nie wygrania
przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży warunkowej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi po wypowiedzeniu się Agencji Nieruchomości Rolnych o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, które przysługuje Agencji w przypadku braku uprawnionego do pierwokupu dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
W przypadku skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu cena sprzedaży nieruchomości zostanie zwrócona ustalonemu w drodze przetargu nabywcy, w ciągu 3 dniu
od dnia złożenia przez Agencję Nieruchomości Rolnej oświadczenia, w formie aktu notarialnego o
skorzystaniu z przysługującego Jej uprawnienia.
W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
przenoszącej własność w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu i nie podpisze umowy,
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji dotyczących przetargu można uzyskać w pok. 42 lub 52 tel. 640 6379 lub 640 6362.
Nieruchomość nie jest obciążona umową dzierżawy. Umowa dzierżawy została rozwiązana z
dniem 31.03.2017 r.
Sztum, dnia 27.04.2017 r.

