
Zarządzenie Nr 70/13
Burmistrza Trzcianki
z dnia 14 maja 2013r.

w  sprawie  ustalenia  regulaminu  przetargów  na  sprzedaż  lub  oddanie 
w użytkowanie  wieczyste  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy 
Trzcianka.

Na podstawie art.  25 ust.  1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm), w związku z art. 30 ust.  
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam  regulamin  przetargów  na  sprzedaż  lub  oddanie  w  użytkowanie 

wieczyste  nieruchomości  stanowiących  własność  gminy  Trzcianka,  stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie  zarządzenia  powierzam  kierownikom  właściwych  referatów 

Urzędu Miejskiego Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Załącznik
do Zarządzenia Nr 70/13
Burmistrza Trzcianki
z dnia 14 maja 2013 r.

REGULAMIN PRZETARGÓW
NA SPRZEDAŻ LUB ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka, zwany dalej Regulaminem, 
określa tryb przygotowania, organizacji i przeprowadzania przetargów na sprzedaż 
lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Trzcianka.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie  –  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm);
2) rozporządzeniu  –  należy przez to  rozumieć rozporządzenie  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, z późn. zm.);

3) uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę Nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  24  września  2009 roku  w sprawie  określenia  zasad  nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na 
okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 209, poz. 3598);

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Trzcianki lub osobę przez 
niego upoważnioną pisemnie;

5) odpowiednim  referacie  –  należy  przez  to  rozumieć  Referat  Gospodarki 
Przestrzennej  i Infrastruktury  Komunalnej  lub  Referat  Rolnictwa,  Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Wsi;

6) kierowniku  referatu  –  należy  przez  to  rozumieć  kierownika  odpowiedniego 
referatu;

7) zbyciu nieruchomości – należy przez to rozumieć sprzedaż nieruchomości lub 
jej oddanie w użytkowanie wieczyste.

§ 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy 
rozporządzenia.



§ 3.1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcianka zbywa Burmistrz, 
o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Burmistrz  ogłasza,  organizuje  i  przeprowadza  przetargi  na  zbycie 
nieruchomości, w szczególności:

1) sporządza  i  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia;

2) ustala formę przetargu, cenę wywoławczą i wysokość wadium;
3) określa warunki przetargu;
4) ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości;
5) powołuje komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu.

3. Sprawy związane ze zbywaniem nieruchomości Gminy Trzcianka prowadzą:
1) Referat  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  –  w  zakresie 

nieruchomości rolnych;
2) Referat  Gospodarki  Przestrzennej  i  Infrastruktury  Komunalnej  –  w zakresie 

pozostałych nieruchomości.

Rozdział 2
Przygotowanie nieruchomości do zbycia

§ 4. 1. Kierownik  referatu,  uwzględniając  postanowienia  § 6  ust. 1  uchwały, 
przedstawia Burmistrzowi propozycje nieruchomości, które mogą być przeznaczone 
do zbycia.

2. Po akceptacji przez Burmistrza propozycji, o której mowa w ust. 1, kierownik 
referatu przygotowuje nieruchomość do zbycia, w szczególności:

1) przeprowadza wizję lokalną i sporządza z niej protokół;
2) przygotowuje  zlecenie  na  ewentualny  podział  nieruchomości,  wznowienie 

granic lub rozgraniczenie;
3) przygotowuje  projekt  uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki  lub  zarządzenia 

Burmistrza  Trzcianki  w sprawie  zbycia  nieruchomości,  stosownie  do postanowień 
rozdziału 3 uchwały;

4) kompletuje  i  weryfikuje  dokumentację  niezbędną  do  podjęcia  uchwały  lub 
zarządzenia, o których mowa w punkcie 3.

§ 5.1. Po podjęciu  uchwały lub zarządzenia w sprawie  zbycia nieruchomości 
kierownik referatu sporządza:

1) zlecenie dla rzeczoznawcy majątkowego na wycenę nieruchomości;
2) wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia;
3) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu, o którym 

mowa w pkt. 2, przez ogłoszenie:
a) w lokalnej prasie;



b) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki;
c) na tablicy ogłoszeń wsi  sołeckiej,  na terenie której  jest  położona zbywana 

nieruchomość;
4) po opublikowaniu informacji, o której mowa w pkt. 3, wywiesza wykaz, o którym 

mowa w pkt. 2, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz publikuje go 
na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa się odpowiednio:
1) oznaczenie  nieruchomości  według  księgi  wieczystej  oraz  katastru 

nieruchomości;
2) powierzchnię nieruchomości;
3) opis nieruchomości;
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
5) termin zagospodarowania nieruchomości;
6) cenę nieruchomości;
7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
8) terminy wnoszenia opłat;
9) zasady aktualizacji opłat;
10) informacje  o  przeznaczeniu  do  sprzedaży  lub  oddania  w  użytkowanie 

wieczyste;
11) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 

w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
3. Jeżeli  przedmiotem zbycia  jest  lokal  mieszkalny,  na którego najem został 

nawiązany na czas nieoznaczony, kierownik referatu zawiadamia najemcę na piśmie 
o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym mu pierwszeństwie 
w  nabyciu  tej  nieruchomości,  pod  warunkiem  złożenia  wniosku  o  nabycie 
w wyznaczonym  terminie.  Termin  ten  nie  może  być  krótszy  niż  21  dni  od  dnia 
otrzymania zawiadomienia.

§ 6.1. Po upływie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, o którym mowa 
w §  5  ust.  1  pkt  2,  kierownik  referatu  rozpatruje  wnioski  osób  uprawnionych  do 
nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

2. Projekt  rozstrzygnięcia  wynikającego  z  rozpatrzenia  wniosków,  o  których 
mowa w ust.  1,  kierownik  referatu  przedkłada w formie  pisemnej,  zaparafowanej 
przez radcę prawnego, Burmistrzowi do zatwierdzenia.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, 
nie ogłasza się przetargu na zbycie nieruchomości, której wniosek dotyczy.



Rozdział 3
Organizacja przetargów i zasady postępowania Komisji Przetargowej

§ 7.1. Przetarg  na  zbycie  nieruchomości  stanowiących  własność  gminy 
Trzcianka przygotowuje i organizuje odpowiedni referat.

2. W oparciu  o  kompletną i  zweryfikowaną  dokumentację  kierownik  referatu, 
sporządza:

1) projekt  zarządzenia  Burmistrza  Trzcianki  w  sprawie  ustalenia  ceny 
wywoławczej  nieruchomości, z uwzględnieniem postanowień art.  67 ust.  2 ustawy 
oraz § 9 ust. 1 uchwały;

2) projekt ogłoszenia o przetargu.
3. Cenę  wywoławczą  nieruchomości  określa  się  jako  cenę  brutto  (łącznie  z 

podatkiem VAT).
4. Ogłoszenie o przetargu przed jego opublikowaniem wymaga akceptacji radcy 

prawnego  i  przewodniczącego  Komisji  Przetargowej  oraz  zatwierdzenia  przez 
Burmistrza.

§ 8.1. Ogłoszenie o przetargu zawiera informacje o:
1) danych wymienionych w § 5 ust. 2 oraz o cenie wywoławczej;
2) obciążeniach nieruchomości;;
3) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;
4) terminie i miejscu przetargu lub części jawnej przetargu w przypadku przetargu 

pisemnego;
5) wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia;
6) sposobie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli nieruchomość 

jest oddawana w użytkowanie wieczyste;
7) skutkach  uchylenia  się  od  zawarcia  umowy  sprzedaży  nieruchomości  lub 

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej;
8) warunkach uczestnictwa w przetargu;
9) zastrzeżeniu,  że  Burmistrz  Trzcianki  może  odwołać  przetarg  z  ważnych 

powodów;
10) możliwości oględzin przedmiotu przetargu.

2. Ogłoszenie o przetargu pisemnym, oprócz informacji wymienionych w ust. 1, 
zawiera także informacje o:

1) możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert;
2) terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami 

przetargu;
3) zastrzeżeniu,  że  Burmistrzowi  przysługuje  prawo  zamknięcia  przetargu  bez 

wybrania którejkolwiek z ofert.
3. W  ogłoszeniu  o  przetargu  ustnym  lub  pisemnym  ograniczonym,  oprócz 

informacji  wymienionych  odpowiednio  w  ust.  1  lub  2,  podaje  się  informację,  że 



przetarg  jest  ograniczony,  wraz  z  uzasadnieniem  wyboru  formy  przetargu  oraz 
wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

4. W  przypadku  ogłoszenia  kolejnego  przetargu  lub  rokowań  ogłoszenie 
zawiera także terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów.

§ 9.1. Ogłoszenie  o  przetargu  kierownik  referatu  podaje  do  publicznej 
wiadomości przez:

1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki;
2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi sołeckiej, na terenie której jest położona 

zbywana nieruchomość;
3) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki;
4) publikację w prasie:

a) o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i ukazującej się nie rzadziej niż 
raz w tygodniu, jeżeli cena wywoławcza jest wyższa niż 10.000 euro i nie przekracza 
100.000 euro;

b) codziennej ogólnokrajowej, jeżeli cena wywoławcza jest większa niż 100.000 
euro.

2. Publikacja  ogłoszenia  w  sposób,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  następuje  co 
najmniej:

1) na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, jeżeli  cena wywoławcza 
nie przekracza 100.000 euro;

2) na  2  miesiące  przed  wyznaczonym  terminem  przetargu,  jeżeli  cena 
wywoławcza jest wyższa niż 100.000 euro.

3. Przeliczenia  ceny  wywoławczej  na  równowartość  euro  kierownik  referatu 
dokonuje nie wcześniej niż 7 dni przed terminem pierwszego ogłoszenia o przetargu, 
według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego 
w tym dniu.

4. W  przypadku  przetargu  ograniczonego  do  ściśle  określonej  grupy  osób, 
których nazwiska (nazwy) i adresy są znane, ogłoszenie o przetargu także wysyła się 
osobom uprawnionym do udziału w przetargu.

§ 10.1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja 
Przetargowa.

2. Komisja  Przetargowa  ma  charakter  stały  i  składa  się  osób,  w  tym 
przewodniczącego  i  zastępcy  przewodniczącego,  powołanych  przez  Burmistrza 
w drodze odrębnego zarządzenia.

3. Pracami Komisji Przetargowej kieruje przewodniczący Komisji a w przypadku 
jego nieobecności lub rezygnacji z pracy w Komisji na skutek okoliczności, o których 
mowa w ust. 6 – zastępca przewodniczącego. Wszystkie postanowienia niniejszego 
regulaminu dotyczące przewodniczącego Komisji Przetargowej odnoszą się także do 



zastępcy  przewodniczącego,  w  przypadku  nieobecności  lub  rezygnacji 
przewodniczącego.

4. Komisja  Przetargowa  podejmuje  rozstrzygnięcia  większością  głosów, 
w drodze  głosowania,  w  obecności  co  najmniej  połowy  ustalonego  dla  danego 
przetargu  składu.  W  przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos 
przewodniczącego komisji. Głosowanie Komisji odbywa się bez udziału oferentów.

5. W każdym przetargu Komisja Przetargowa składa się z przewodniczącego 
oraz  z  przynajmniej  2  członków  wyznaczonych  spośród  osób,  o  których  mowa 
w ust. 2, przez przewodniczącego Komisji.

6. W pracach Komisji Przetargowej nie mogą uczestniczyć:
1) osoby biorące udział w przetargu;
2) osoby,  których  bliscy,  w  rozumieniu  art.  4  pkt  13  ustawy  o  gospodarce 

nieruchomościami, biorą udział w przetargu;
3) osoby  będące  z  uczestnikami  przetargu  w  takim  stosunku  prawnym  lub 

faktycznym,  który  uzasadniałby  wątpliwości  co  do  ich  bezstronności  w  pracach 
Komisji.

7. Członkowie  Komisji  Przetargowej  składają  oświadczenie  o  braku  lub 
zaistnieniu okoliczności,  o których mowa w ust.  6, stanowiące  załącznik nr 1 do 
Regulaminu.

8. Rezygnację  z  udziału  w  pracach  Komisji  Przetargowej  należy  złożyć 
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu okoliczności, o których mowa 
w ust. 6.

9. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w pracy Komisji Przetargowej, na 
skutek  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  6,  postanowienia  ust.  5  stosuje  się 
odpowiednio.

Rozdział 4
Przyjmowanie, rozliczanie i zwrot wadium

wniesionego przez uczestników przetargów

§ 11.1. Wadium wnoszone jest pieniądzu polskim najpóźniej na 4 dni robocze 
przed datą przetargu przelewem na wskazany w ogłoszeniu rachunek lub wpłacane 
do kasy Urzędu Miejskiego Trzcianki.

2. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na 
rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1.

3. Wadium ustala się wysokości 20% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w dół 
do pełnych setek złotych.



§ 12.1. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od dnia 
odwołania,  zamknięcia,  zakończenia  wynikiem  negatywnym  lub  unieważnienia 
przetargu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1.

2. Zwrotu  wadium  dokonuje  się  na  podstawie  wykazu  wadiów  do  zwrotu, 
sporządzonego  przez  przewodniczącego  Komisji,  odpowiednio  do  formy  w  jakiej 
zostało wniesione:

1) zwrot wadium wniesionego przelewem następuje poprzez dokonanie przelewu 
na rachunek wpłacającego;

2) zwrot wadium wpłaconego do kasy następuje w kasie Urzędu Miejskiego.
3. Od wpłaconego wadium nie należą się odsetki.

§ 13.1. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi, zalicza się 
go na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego.

2. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym 
w zawiadomieniu, o którym mowa w § .24 ust. 1.

§ 14.1. Zwalnia  się  z  obowiązku  wniesienia  wadium  w  wyznaczonym 
w ogłoszeniu o przetargu terminie osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty 
z  tytułu  pozostawienia  nieruchomości  poza  obecnymi  granicami  Rzeczypospolitej  
Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego 
opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

2. Zwolnienie  z  obowiązku  wniesienia  wadium  przysługuje  jeżeli  osoby, 
o których mowa w ust. 1:

1) zgłoszą uczestnictwo w przetargu;
2) przedstawią  oryginał  zaświadczenia  lub  decyzji  potwierdzającej  prawo  do 

zaliczenia  wartości  nieruchomości  pozostawionych  poza  obecnymi  granicami 
państwa polskiego;

3) złożą  pisemne  zobowiązanie  do  uiszczenia  kwoty  równej  wysokości 
ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

§ 15. 1. Komisja  Przetargowa  w  pierwszy  roboczy  dzień  po  upływie  terminu 
wyznaczonego  na  wniesienie  wadium  stwierdza,  na  podstawie  dokumentów 
finansowo  –  księgowych,  dokonanie  lub  brak  wpłat  wadium  i  sporządza  listę 
uczestników przetargu,  którzy wpłacili  wadium, z uwzględnieniem osób,  o których 
mowa w § 14.

Rozdział 5



Formy przetargów i procedury ich przeprowadzania

§ 16. 1. W  celu  zbycia  nieruchomości  stosuje  się  następujące  formy 
przetargów:

1) przetarg ustny nieograniczony;
2) przetarg ustny ograniczony;
3) przetarg pisemny nieograniczony;
4) przetarg pisemny ograniczony.

2. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
3. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
4. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli  warunki  przetargowe mogą być 

spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

§ 17.1. Przetarg  ustny  nieograniczony  odbywa  się  w  terminie  i  miejscu 
określonym w ogłoszeniu o przetargu.

2. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji:
1) dowód wniesienia wadium;
2) dokument  stwierdzający  tożsamość,  a  jeżeli  uczestnika  przetargu zastępuje 

inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi 
podpisami;

3) podpisane  oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  Regulaminem  oraz  stanem 
technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

3. Przetarg  otwiera  przewodniczący  Komisji,  przekazując  uczestnikom 
przetargu informacje, o których mowa w § 8 ust. 1, a także podaje do wiadomości 
imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wniosły wadium lub zostały z tego 
obowiązku zwolnione zgodnie z § 14 i zostały dopuszczone do przetargu.

4. Przewodniczący  Komisji  informuje  uczestników  przetargu,  że  po  trzecim 
wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

5. O  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu,  z  tym  że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w 
górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo 
trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpię.

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

8. Przewodniczący  Komisji  wywołuje  trzykrotnie  ostatnią,  najwyższą  cenę 
(przybicie), a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która 
przetarg wygrała.



9. Z  chwilą  przybicia  powstaje  pomiędzy  Gminą  Trzcianka  a  nabywcą 
przedmiotu przetargu zobowiązanie do zawarcia  umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego.

10. Przetarg  uważa  się  za  zakończony  wynikiem  negatywnym,  jeżeli  żaden 
z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą oraz 
w sytuacji kiedy nikt do niego nie przystąpił lub nikt nie został dopuszczony.

11. Po  zamknięciu  licytacji  przewodniczący  Komisji  sporządza  protokół 
z przeprowadzonego przetargu.

§ 18.1. Protokół z przetargu, o którym mowa w § 17 ust. 11, powinien zawierać 
informacje o:

1) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu;
2) oznaczeniu  nieruchomości  będącej  przedmiotem  przetargu  według  katastru 

nieruchomości i księgi wieczystej;
3) obciążeniach nieruchomości;
4) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;
5) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów;
6) osobach  dopuszczonych  i  niedopuszczonych  do  uczestnictwa  w  przetargu, 

wraz z uzasadnieniem;
7) cenie  wywoławczej  nieruchomości  oraz  najwyższej  cenie  osiągniętej 

w przetargu  albo,  w  przypadku  przetargu  pisemnego,  informację  o  złożonych 
ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu 
żadnej z ofert;

8) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez Komisję;
9) imieniu,  nazwisku  i  adresie  albo  nazwie  lub  firmie  oraz  siedzibie  osoby 

wyłonionej jako nabywca nieruchomości;
10) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków Komisji;
11) dacie sporządzenia protokołu.

2. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
dwa przeznaczone SA dla Burmistrza, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca 
nieruchomości.

3. Protokół  podpisują  przewodniczący  i  członkowie  Komisji  oraz  osoba 
wyłoniona jako nabywca nieruchomości.

4. . Podpisany protokół stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

§ 19.1. Przetarg ustny ograniczony przeprowadza się jeżeli jego warunki mogą 
być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

2. Do  przetargu  ustnego  ograniczonego  stosuje  się  odpowiednio  przepisy 
dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego, a ponadto:



1) osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia wymaganych 
dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  ograniczenia  przetargu  w 
terminie określonym w ogłoszeniu przetargu oraz zgłaszanie udziału w przetargu;

2) Komisja  dokonuje  weryfikacji  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  1,  i 
dokonuje kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu;

3) listę  uczestników  zakwalifikowanych  do  przetargu  wywiesza  się  na  tablicy 
ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki,  nie  później  niż  na  jeden  dzień  przed 
wyznaczoną datą przetargu.

3. Przetarg  może  się  odbyć  chociażby  wpłynęło  tylko  jedno  zgłoszenie 
spełniające warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

§ 20.1. Przetarg  pisemny  nieograniczony  składa  się  z  części  jawnej 
odbywającej się z udziałem oferentów oraz części niejawnej bez udziału oferentów.

2. Część jawną rozpoczyna przewodniczący Komisji przekazując uczestnikom 
przetargu informacje, o których mowa w § 17 ust. 3 oraz podaje kryteria przyjęte do 
oceny ofert, określone w warunkach przetargu, oraz:

1) podaje liczbę złożonych ofert;
2) sprawdza i okazuje obecnym, czy nie nastąpiło uszkodzenie lub naruszenie 

złożonych ofert;
3) dokonuje otwarcia ofert, nie ujawniając ich treści;
4) analizuje poszczególne oferty pod kątem zgodności z warunkami przetargu.

3. Komisja odmawia kwalifikacji do części niejawnej przetargu tych ofert, które 
nie  spełniają  warunków zawartych  w  ogłoszeniu  o  przetargu,  są  nieczytelne  lub 
budzą wątpliwości co do ich treści i informuje o tym fakcie oferentów.

4. Komisja przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia oferentów, jeśli nie zmieniają 
one warunków przedłożonej oferty.

5. Przewodniczący  Komisji  informuje  oferentów  o  przewidywanym  terminie 
i miejscu części niejawnej i przewidywanym terminie zakończenia przetargu.

6. W  części  niejawnej  Komisja  dokonuje  analizy  i  oceny  ofert  w  oparciu 
o ustalone warunki przetargu i podejmuje decyzje dotyczące:

1) wyboru najkorzystniejszej oferty;
2) organizacji  dodatkowego  przetargu  ustnego  dla  uczestników,  którzy  złożyli 

równorzędne oferty;
3) nierozstrzygnięci  przetargu  wnioskując  do  Burmistrza  o  jego  ponowne 

ogłoszenie.
7. Przewodniczący  Komisji  przesyła  zawiadomienie  uczestnikom  przetargu 

o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zakończenia przetargu.

§ 21.1. Przetarg  pisemny  ograniczony  przeprowadza  się  jeżeli  jego  warunki 
mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.



2. Do przetargu pisemnego ograniczonego stosuje  się  odpowiednio  przepisy 
dotyczące przetargu pisemnego nieograniczonego, a ponadto:

1) osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia wymaganych 
dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  ograniczenia  przetargu 
w terminie  określonym  w  ogłoszeniu  o  przetargu  oraz  zgłoszenia  udziału  w 
przetargu;

2) Komisja  dokonuje  weryfikacji  ofert  pod  względem  spełniania  warunków 
ograniczenia przetargu i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu;

3) listę osób zakwalifikowanych do przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego Trzcianki nie później niż na jeden dzień przed wyznaczoną datą 
przetargu.

3. Przetarg przeprowadza się w przypadku, gdy co najmniej jeden oferent spełni 
warunki ograniczenia przetargu.

Rozdział 6
Zawarcie umowy i postanowienia końcowe

§ 22.1.Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku 
przetargu ustnego  lub  doręczenia  zawiadomienia  o  wyniku  przetargu  pisemnego, 
zaskarżyć  czynności  związane  z  przeprowadzeniem  przetargu  do  Burmistrza 
Trzcianki.

2. W przypadku wniesienia skargi, Burmistrz wstrzymuje czynności związane ze 
zbyciem nieruchomości i rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

3. Burmistrz może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności 
przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

4. Po  rozpatrzeniu  skargi  Burmistrz  zawiadamia  skarżącego  i  wywiesza 
niezwłocznie,  na  okres  7  dni,  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 
informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

§ 23.1. W przypadku nie wniesienia skargi, o której mowa w § 22 albo uznania 
skargi  za  niezasadną,  informację  o  wynikach  przetargu  podaje  się  do  publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki 
na okres 7 dni.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) datę i miejsce oraz rodzaj przetargu;
2) oznaczenie  nieruchomości  będącej  przedmiotem  przetargu  według  katastru 

i księgi wieczystej;
3) liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych  do uczestniczenia 

w przetargu;



4) cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu 
albo informację o złożonych ofertach lub niewybraniu żadnej z ofert;

5) imię,  nazwisko  albo  nazwę  lub  firmę  osoby  ustalonej  jako  nabywca 
nieruchomości.

§ 24.1. Kierownik  referatu  zawiadamia  osobę  ustaloną  jako  nabywca 
nieruchomości  o  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  zbycia  nieruchomości, 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2. Termin wyznaczony na zawarcie umowy zbycia nie może być krótszy niż 7 
dni od dnia doręczenia zawiadomienia.



Załącznik nr 1
Oznaczenie sprawy: 

OŚWIADCZENIE1)

 przewodniczącego komisji przetargowej

 członka komisji przetargowej

powołanej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Trzcianka.

Imię …………………………………..

Nazwisko …………………………………..

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1) nie biorę udziału w przetargu;
2) w przetargu  nie  biorą  udziału  osoby bliskie  w rozumieniu  przepisów 

ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami 
(Dz. U.  z  2010  r.  Nr  102,  poz.  651  ze  zm.)  –  zstępni,  wstępni, 
rodzeństwo,  dzieci  rodzeństwa,  małżonek,  osoby  przysposabiające 
i przysposobione  oraz  osoby  pozostające  faktycznie  we  wspólnym 
pożyciu;

3) nie  pozostaję  z  żadnym  uczestnikiem  przetargu  w  takim  stosunku 
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości 
co do mojej bezstronności.

Trzcianka, dnia ……………….. ……..……...…………………….
(podpis)

W związku  z  zaistnieniem okoliczności,  o  której  mowa  w pkt.  ……………2), 
podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania.

Trzcianka, dnia ……………….. ……..……...…………………….
(podpis)



1) Właściwe zaznaczyć.

2) Wymienić pkt od 1 do 5.



U Z A S D N I E N I E

do Zarządzenie Nr 70/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 maja 2013r. w sprawie 

ustalenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka.

Zarządzenie Burmistrza Trzcianki ustala regulamin przetargów na sprzedaż lub 
oddanie  w  użytkowanie  wieczyste  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy 
Trzcianka.  Regulamin  w  sposób  jednoznaczny  określa  zadania  kierowników 
referatów  oraz  komisji  przetargowej  odpowiedzialnych  za  przygotowanie 
nieruchomości  do  zbycia,  przeprowadzenie  procedury  przetargowej  oraz 
dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy zbycia w formie aktu notarialnego.


