
   

 

 

 

 

WARUNKI ROKOWAŃ NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  

NIE ZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W ŻOŁYNI I BRZÓZIE STADNICKIEJ 

 

 

 

Postępowanie rokowań prowadzone jest na podstawie Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490).  

 

 

 

I. Sprzedający 

 

 

 

Gmina Żołynia 

ul. Rynek 22 

37-110 Żołynia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

II. Przedmiot  i cel rokowań 

Wójt Gminy Żołynia zaprasza do udziału w rokowaniach na zbycie niżej wymienionych nieruchomości: 

L.p. Obręb/położenie/ 
Nr ewidencyjny 

Działki(nieruchomości) 

Nr Księgi 

Wieczystej 

Powierzchnia 

/użytki/ ha 

Powierzchnia 

Ogółem w ha 

Cena (zł) 

(netto) 

Kwota 
wadium (zł) 

1. Żołynia 6852/11 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,1266 0,1266 13000 1300 

2. Żołynia 6852/13 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,1323 0,1323 18000 1800 

3. Żołynia 6852/15 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,1673 0,1673 24000 2400 

4.     Żołynia 6852/16 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,1994 0,1994 27000 2700 

5. Żołynia 6852/18 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,1201 0,1201 17000 1700 

6.    Żołynia 6852/20 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,0913 0,0913 14000 1400 

7.     Żołynia 6723/3 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,1062 0,1062 12000 1200 

8. Żołynia 6723/4 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,1809 0,1809 27000 2700 

9.     Żołynia 6723/5 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,2332 0,2332 32000 3200 

10. Żołynia 6723/7 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,2258 0,2258 31000 3100 

11.     Żołynia 6723/8 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,2205 0,2205 30000 3000 

12. Żołynia 6723/9 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,2180 0,2180 29000 2900 

13.     Żołynia 6723/11 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,2140 0,2140 29000 2900 

14. Żołynia 6723/12 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,1786 0,1786 27000 2700 

15.     Żołynia 6723/13 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,1833 0,1833 28000 2800 

16. Brzóza Stadnicka 106/23 RZ1A/00036913/8 Ps V 0,0500 0,0500 600 60 



   

Opis nieruchomości: 

 Działki z pkt. 1-15 – działki niezabudowane z możliwością uzbrojenia, położone w Żołyni Dolnej w terenach 
mieszkaniowo-usługowych  

 Działk4 z pkt. 16 – działka niezabudowana, położona w Brzózie Stadnickiej, Gmina Żołynia  
 

Przeznaczenie nieruchomości: 

 Działki z pkt.1-15 – działki posiadające decyzje o warunkach zabudowy z określeniem funkcji – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna  

 Działk1 z pkt. 16 – działka zlokalizowana w obszarze rolniczym oznaczonym symbolem R 
 

Terminy przeprowadzonych przetargów: 19.06.2015r., 11.08.2015r. 

 

 

III. Cena wywoławcza  
 

 

Sprzedaż nieruchomości nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. 

 

 

IV. Termin rokowań  

 

Część jawna rokowań 

Część jawna rokowań odbędzie się dnia 12.11.2015r. o godz. 9.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Żołynia 

 – pok... 

Część jawna rokowań odbywa się w obecności uczestników rokowań. 

1. Przewodniczący komisji przeprowadzającej rokowania otwiera rokowania, przekazując uczestnikom 

rokowań następujące informacje: 

a) oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, 

b) powierzchnię nieruchomości, 

c) opis nieruchomości, 

d) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, 

e) termin zagospodarowania nieruchomości,  

f) cenę nieruchomości, 

g) o obciążeniach nieruchomości, 

h) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość, 

i) terminach przeprowadzonych przetargów, 

j) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, 

k) możliwości zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 

 

 

 



   

2. Przy przeprowadzaniu rokowań komisja, w obecności uczestników: 

 

a) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody  

stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, 

b) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści 

uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań, 

c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań, 

d) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań. 

 

3. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których 

zgłoszenia: 

a) nie odpowiadają warunkom rokowań, 

b) zostały złożone po wyznaczonym terminie, 

c) nie zawierają wymaganych danych lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodów wpłaty 

zaliczki, 

d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 

Część ustna rokowań 

1. Komisja przeprowadza ustną część rokowań  w zakresie wszystkich warunków koniecznych  

do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób 

zakwalifikowanych do udziału w tej części. 

 

2. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być 

mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu. 

 

 

3. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera 

nabywcy. 

 

4. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może 

zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami. 

5. Z przeprowadzonych rokowań sporządzony zostaje protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których dwa przeznaczone są dla organizatora rokowań, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca 

nieruchomości. 

6. Protokół z rokowań podpisuje przewodniczący komisji i obecni członkowie oraz osoba wyłoniona  

w rokowaniach jako nabywca nieruchomości. 

7. Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowić będzie podstawę do zawarcia aktu notarialnego.  

8. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu. 

 

9. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po 

ich zamknięciu.  

 

 

 

 

 



   

V. Wadium 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie wadium zgodnie z tabelą w punkcie II,  tytułem 

zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. 

2. Zaliczkę należy wpłacić do 09.11.2015r.na konto: Bank Spółdzielczy w Żołyni   

69 9175 0000 2001 0001 6463 0010 w tytule przelewu proszę podać nr. nieruchomości na którą 

wadium zostało wniesione. Wniesienia zaliczki uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na 

rachunek.  

3. Zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy wpłacającego. 

4. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia 

nieruchomości. 

5. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, przepada na rzecz sprzedającego 

jeżeli: 

a) nie dokona wpłaty ustalonej ceny nabycia w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie, 

b) uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wyznaczonym  

przez sprzedającego terminie. 

 

 

 

VI. Zgłoszenie udziału w rokowaniach 

1.  Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 09.11.2015 r.  

do godz. 15.30 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Żołyni w zamkniętych kopertach lub pocztą.   

O dotrzymaniu terminu złożenia zgłoszenia decyduje data jego wpływu. Dotyczy to także zgłoszeń składanych 

drogą pocztową. 

2. Koperta zawierająca pisemne zgłoszenie powinno być oznaczona w następujący sposób: „Rokowania  

na sprzedaż nieruchomości gruntowych  niezabudowanych – nie otwierać". 

3. Uczestnik rokowań  proszony jest o zamieszczenie na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu  

lub nazwy oraz siedziby, jeżeli uczestnikiem rokowań jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna  

nie będąca osobą prawną. 

 4. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny 

podmiot, 

b) datę sporządzenia zgłoszenia,  

c) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, 

d) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 

e) kopię dowodu wniesienia zaliczki lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, 

h) zobowiązanie zgłaszającego do: 

 

 

 5. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń, 

b) pełnomocnictwo - jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,  



   

c) pełnomocnictwo udzielone przez współmałżonka w formie aktu notarialnego lub zgodę współmałżonka  

na nabycie nieruchomości udzieloną w formie aktu notarialnego bądź umowę rozdzielności majątkowej - jeżeli 

zgłaszającym jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, 

d) dokument potwierdzający uzyskanie stosownej zgody na nabycie przedmiotu rokowań, jeżeli obowiązujące 

przepisy, statut, umowa spółki, akt założycielski przedsiębiorcy, wymaga uzyskania zgody właściwego organu. 

e) kopię dowodu wpłaty zaliczki 

6. Wszystkie załączone do zgłoszenia dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii notarialnie 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście zgłoszenia muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

8. Zgłaszający może przed upływem terminu do składania zgłoszeń zmienić lub wycofać zgłoszenie,  

z zastrzeżeniem pkt 9 i 10. 

9. Zmiana zgłoszenia może nastąpić tylko poprzez złożenie zmienionego, pisemnego zgłoszenia według takich 

samych zasad, jak wcześniej składane zgłoszenie. Zgłoszenie zmieniające wcześniej złożone zgłoszenie musi 

jednoznacznie wskazywać, które postanowienia zgłoszenia są zmienione. Na kopercie ze zgłoszeniem  

zmienionym oprócz oznaczenia określonego w pkt 4 należy zamieścić dopisek „Zgłoszenie zmienione". Brak 

dopisku wywołuje ten skutek, że będzie rozpatrywane zgłoszenie wcześniejsze. 

10. Zgłaszający może wycofać już złożone zgłoszenie tylko przed upływem terminu składania zgłoszeń.  

Sprzedający może wydać zgłoszenie zgłaszającemu tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu zgłoszenia 

złożonego przez zgłaszającego lub osobę upoważnioną przez zgłaszającego do wykonania tej czynności. 

Upoważnienie do wycofania zgłoszenia musi być dołączone do żądania zwrotu zgłoszenia. 

11. Składający zgłoszenie pozostaje nim związany do czasu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu 

notarialnego lub unieważnienia przetargu. 

Dodatkowe informacje: 

Rokowania można przeprowadzić nawet gdyby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki formalne. 

Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w formie aktu notarialnego  w terminie wyznaczonym przez 

Sprzedającego. 

Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. 

Uczestnik rokowań, który rokowania wygrał, zobowiązany jest dokonać wpłaty wylicytowanej ceny nabycia  

w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży  

w formie aktu notarialnego. Za datę zapłaty wylicytowanej ceny uznaje się datę wpływu środków pieniężnych 

na wskazany rachunek bankowy. 

Do rokowań nie mogą przystąpić osoby wchodzące w skład komisji przeprowadzającej rokowania oraz osoby 

bliskie tym osobom a także osoby, które pozostają z członkami komisji rokowań w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przeprowadzającej 

rokowania. 
 



   

Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach rokowań można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod 

telefonem (017 224 30 28 ) wew. 39, zaś w sprawach z zakresu budownictwa pok. 203 tel. wew. 28. 

 

 

Przydatne Załączniki : 

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 – Oświadczenia  

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

                                                                           

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

      FORMULARZ ROKOWAŃ 

                                                               Gmina Żołynia 

                                                                37-110 Żołynia 

                            ul. Rynek 22 
                                                                           ( nazwa i adres Sprzedającego) 

 

 

 

Pełna nazwa zgłaszającego/ imię i nazwisko 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

 

Adres zgłaszającego: 

 

ul...............................................................nr................................................................................. 

 

kod pocztowy............................................miejscowość............................................................... 

 

PESEL.......................................................NIP............................................................................. 

 

REGON......................................................KRS........................................................................... 

 

 

Nawiązując do ogłoszonych rokowań 

 

„  Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych nie zabudowanej ”  

 

Oświadczam, że proponuję/ my cenę: 

 

w kwocie ...................................................................................................................................... 

 

słownie:......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          …............................................................................. 
                                                                  ( data i czytelny podpis/ podpis i pieczęć Oferenta) 

 

 

 

 



   

OŚWIADCZENIA 

 

 

Oświadczam iż,: 

 

1. Zapoznałam/em się ze się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu rokowań,                         

i przyjmuje go bez zastrzeżeń, 

2. Zapoznałam/em  się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 

 

 

3. Zobowiązuję się do: 

 wpłacenia całości wylicytowanej ceny w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego nie później 

jednak, niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, 

 pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. 

4. Podaję numer rachunku bankowego na który, zostanie zwrócona zaliczka przez Sprzedającego  

w przypadku niewygrania rokowań: ……………………………………………………………………. 

   

 

                                                                       

 

 

 ……………………………………………….. 

                                                                                         ( data i czytelny podpis/ podpis i pieczęć Oferenta) 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 


