
                                                                                                      Filipów, dnia 27 maja 2008  r. 
                                                                               

                                            O G Ł O S Z E N I E 
 
  Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 , art. 40  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261,poz. 2603, z późn. zm./ i § 3 ust. 1 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) 
Wójt Gminy Filipów  ogłasza pierwszy  przetarg ustny  nieograniczony  na  sprzedaŜ 
nieruchomości połoŜonych w obrębie ewidencyjnym Mieruniszki  gm.  F i l i p ó w,  Powiatu 
Suwalskiego, woj. Podlaskie,  stanowiących   własność Gminy  Filipów.      
 
Przedmiotem  sprzedaŜy  są  niŜej  wymienione nieruchomości : 
− działka ozn. nr geod. 33/1 o powierzchni 0,3519 ha, w tym : Ps IV – 0,1642 ha, gr. rolne 

zabudowane B Ps IV – 0,1877 ha, zabudowana budynkiem murowanym parterowym 
jednorodzinnym o powierzchni uŜytkowej 49,90 m2, w części podpiwniczona o 
powierzchni 20,30 m2 i murowanym budynkiem gospodarczym o pow. uŜytkowej 41,81 
m2 , 

− działka ozn. nr geod. 32/3 o powierzchni 0,0056 ha (droga dojazdowa). 
Urządzenia infrastruktury technicznej : energia elektryczna, studnia kopana, istnieje 
moźliwość podłączenia się do gminnej sieci wodociągowej. 

Łączna powierzchnia gruntów – 0,3575 ha. W/w działki posiadają dostęp do drogi publicznej 
– powiatowej Mieruniszki-Plewki-Olecko. 
Cena wywoławcza   -  34 965,00 zł, w tym :  
− wartość budynku mieszkalnego – 11 893,00 zł, 
− wartość budynku gospodarczego – 1 622,00 zł. 
− wartość gruntów – 21 450,00 zł. 
Wadium                   -  6 990,00 zł. 
Postąpienie :  o  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu z tym, Ŝe postąpienie nie 
moŜe wynosić mniej niŜ 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony naleŜny w dniu zawarcia umowy sprzedaŜy 
podatek VAT oraz koszty opracowania  dokumentacji  do  sprzedaŜy (wyrysy i wypisy z 
rejestru gruntów, koszt opracowania operatu szacunkowego i ogłoszeń w prasie : 
zamieszczenie wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaŜy oraz ogłoszenia o 
terminie i warunkach przetargu).  
Forma  sprzedaŜy – własność. 
     WyŜej wymienione nieruchomości posiadają  urządzoną księgę wieczystą w Sądzie  
Rejonowym  w  Suwałkach VI  Wydziale  Ksiąg  Wieczystych  o nr : 
− KW  Nr  SU1S/00027342/7  dla działki nr 33/1, 
− KW  Nr  SU1S/00047091/8 dla działki nr 32/3. 
Nieruchomości są wolne od długów,  zobowiązań  i  obciąŜeń  hipotecznych. 
        Z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił swą waŜność plan zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Filipów uchwalony w 1994 r. W starym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 
w/w działki były przeznaczone na cele rolne. 
            Pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony  odbędzie się  w  dniu 4 lipca 2008 r. 
/piątek/  o godz. 10 00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Filipów ul. Garbaska 2.        
             Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu  i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 



207, poz. 2108) w przetargu mogą brać udział osoby, które z zastrzeŜeniem § 5, wniosą wadium w 
terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.  
Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej moŜe być wniesione w pieniądzu, obligacjach 
Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu w terminie na 3 dni przed 
otwarciem przetargu tj. najpóźniej dnia  30 czerwca 2008 r. 
Wadium w pieniądzu naleŜy uiścić na konto Urzędu Gminy Filipów Bank Spółdzielczy Rutka 
Tartak Oddział w Filipowie Nr 59 9367 0007 0020  0200 0156 0013.  
Uczestnicy przetargu obowiązani są  przedstawić komisji przetargowej : 

- oryginał dowodu wpłaty wadium, 
- dokument stwierdzający toŜsamość -dowód osobisty lub paszport, jeŜeli uczestnikiem 

jest osoba fizyczna, 
- stosowne pełnomocnictwo – pełnomocnicy uczestników przetargu, 
- aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego  – jeŜeli uczestnikiem jest osoba prawna. 

      -    pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu. 
          Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niŜ w pieniądzu, 
przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu 
kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. 
Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z 
zastrzeŜeniem ust. 8, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania 
przetargu, zamknięcia przetargu, uniewaŜnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem 
negatywnym, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. 
           Cena osiągnięta w przetargu + naleŜny podatek VAT + koszty opracowania dokumentacji 
do sprzedaŜy, będą stanowić naleŜność za nabytą nieruchomość, którą wnosi się na konto Urzędu 
Gminy nie później niŜ przed dzień zawarcia umowy przeniesienia własności w formie aktu 
notarialnego tj.  pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium. 
     JeŜeli osoba ustalona na przetargu jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt 
Gminy Filipów odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przetargowe nie podlega 
zwrotowi.                 
              
Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłaty sądowej i  ewentualne koszty wznowienia 
granic geodezyjnych nieruchomości w całości ponosi kupujący.                    
        BliŜszych informacji o przedmiocie sprzedaŜy i warunkach przetargu moŜna uzyskać w 
Urzędzie Gminy Filipów, pokój Nr 5 w godzinach pracy Urzędu lub tel. pod nr  0 87 5696081 
wew. 25, Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu. 
           Nieruchomości będące przedmiotem przetargu moŜna obejrzeć po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu. 
Wójt Gminy Filipów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz 
prawo uniewaŜnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny. 
    Biorąc powyŜsze pod uwagę wszystkich zainteresowanych nabyciem przedmiotowych 
nieruchomości  zapraszam do wzięcia udziału w przetargu. 
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