
 
 

   

 

 

 

 

 

 

PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie 

zwana dalej „PGNiG TERMIKA SA”, lub „Sprzedającym”, 03- 216 Warszawa,  

ul. Modlińska 15 

OGŁASZA 

PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE: 

 

Części nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, powiecie pruszkowskim,  

w miejscowości Moszna - Wieś, objętej księgą wieczystą numer WA1P/00071589/7, prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, na którą składa się prawo 

użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako 

działka nr ew. 339/2 z obrębu 0013 Moszna-Wieś, o pow. 0,1750 ha, 

oraz  

części nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, powiecie pruszkowskim,  

w miejscowości Moszna - Wieś, objętej księgą wieczystą numer WA1P/00069426/0, prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, na którą składa się prawo 

użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako 

działka nr ew. 299/149 z obrębu 0013 Moszna-Wieś, o pow. 0,1542 ha,  

 

zwanymi łącznie dalej „Działkami”. 

 

Opis nieruchomości: 

 

Działki położone są w strefie wsi Moszna w obrębie osiedla Moszna-Wieś  

w sąsiedztwie terenów przemysłowych osiedla Moszna Parcele. Działki zlokalizowane są  

w odległości około 4 kilometrów od węzła „Pruszków” autostrady A2. Od strony północnej działki 

graniczą z drogą powiatową 3112W łączącą Pruszków (między innymi) z wsiami Moszna, Krosna, 

Koszajec. W pobliżu (w kierunku zachodnim) zlokalizowane są tereny przemysłowe, zabudowane 

halami magazynowymi. Od południa działki sąsiadują z terenami niezainwestowanymi, 

podmokłymi oraz zbiornikami wodnymi. W dalszym sąsiedztwie w kierunku północnym, 

zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa wsi Moszna. Działki są niezabudowane 

i  posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej o utwardzonej nawierzchni, z tym, że pas 

jezdni od działek oddziela rów melioracyjny.  

 

Działka nr ew. 339/2 posiada regularny kształt, zbliżony do równoległoboku o szerokości  

u podstawy około 17 metrów. Teren niezagospodarowany, porośnięty trawami i krzewami.  

W części południowej zbiornik wodny. Teren działki nieuzbrojony. 

 

Dziaka nr ew. 299/149 posiada regularny kształt, zbliżony do równoległoboku o szerokości  

u podstawy około 16 metrów. Teren niezagospodarowany, porośnięty trawami i krzewami.  

W części południowej zbiornik wodny. Teren działki nieuzbrojony. 
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Podstawowe informacje: 

 

1. Zgodnie z „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu wsi Moszna 

oraz Moszna Parcele - Etap I” uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie  

Nr 407-III z dnia 30.08.2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 298,  

poz. 7852 z dnia 18 listopada 2002r.) działka nr ew. 339/2 oraz działka nr ew. 299/149   

położone są w obszarze dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe tereny produkcji 

przemysłowej i składów o uciążliwości ograniczonej do granic terenu oznaczonego  

symbolem 19 P,S. 

2. Zgodnie z zaświadczeniem z dnia 22.02.2021r. (Znak: PP.6727.2.117.2021.KJ) wydanym 

przez Burmistrza Gminy Brwinów dla terenu obejmującego działkę nr ew. 339/2 oraz działkę  

nr ew.  299/149 w drodze Uchwały Nr XXIX.314.2020 z dnia 26 listopada 2020r. został 

wyznaczony obszar zdegradowany i nie został wyznaczony obszar rewitalizacji. Dla 

przedmiotowego terenu nie została ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji na obszarze 

rewitalizacji, ani też nie został sporządzony gminny program rewitalizacji. 

3. Zgodnie  zaświadczeniem z dnia 23.02.2021r. (ZNAK:PP.6727.2.122.2021.AD) wydanym 

przez Burmistrza Gminy Brwinów dla działek nr ew. 339/2 oraz in rew.  299/149  wskazano, 

że nie znajdują się w obszarze stanowisk archeologicznych, oraz nie znajdują się na nich 

obiekty, które mogłyby być objęte ochroną konserwatorską. 

4. Zgodnie z zaświadczeniem z dnia 19.02.2021r. (ZNAK: WŚ.613.3.388.2021.AP) wydanym 

przez Starostę Pruszkowskiego działki nr ew. 339/2 i nr ew. 299/149 nie są objęte 

uproszczonym planem urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa obowiązującym na okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2025r. Dla Działek nie 

została również sporządzona inwentaryzacja stanu lasu.  

5. W siedzibie Sprzedającego (03-216 Warszawa, ul. Modlińska 15) można zapoznać się  

z wynikami badań geochemicznych gruntu, przeprowadzonymi na terenie działki nr ew. 339/2 

oraz działki nr ew. 299/149 po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania z pracownikiem 

Spółki wskazanym niżej do udzielania informacji o warunkach i przedmiocie przetargu.  

6. Udostępniona dokumentacja stanowi własność Sprzedającego i nie podlega kopiowaniu ani 

innej formie dalszego udostępniania. W trakcie udostępniania dokumentacji istnieje jedynie 

możliwość sporządzania własnych notatek. Oświadczenie o zapoznaniu się z badaniami 

uwzględnione zostanie w zapisach umowy sprzedaży nieruchomości. 

 

Osoba udzielająca informacji o warunkach i przedmiocie przetargu 

 

Cezary Troć , tel. 22 587 46 35 (poniedziałek – piątek w godzinach 08.00 – 14.00),  

e-mail: cezary.troc@termika.pgnig.pl. 

 

Termin i zasady okazania nieruchomości:  

 

Działki można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 08.30 – 12.30,  

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i oględzin po numerem 22 587 46 35. 

 

Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z dokumentacją dotycząca zbywanej 

nieruchomości: 

 

PGNiG TERMIKA SA, Wydział Mienia Spółki , ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa,  

po uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem telefonu 22 587 46 35. 

 

 



Strona 3 z 8 
 

Cena wywoławcza brutto w PLN 

 

1 050 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto łącznie 

za Działki. 

 

Podatek VAT 

 

Na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 

działek nr ew. 339/2 oraz  nr ew. 299/149 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie 

art. 5 ust.1 pkt 1 w związku z  art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług (t. j. Dz.U z 2021, poz. 685 ze zm.), gdyż nie zachodzą przesłanki do 

zastosowania zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy.  

W przypadku zmiany przepisów prawa lub ich wykładni Sprzedający zastrzega sobie prawo 

zmiany sposobu opodatkowania transakcji. 

  

Wysokość wadium w PLN 

 

105 000 zł (słownie: sto pięć tysięcy 00/100). 

 

Informacje na temat wadium 

 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości podanej wyżej na 

rachunek PGNiG TERMIKA SA w Warszawie w Banku PKO BP SA nr rachunku: 

46 1020 1026 0000 1202 0458 4613 najpóźniej do godziny 12:00 w dniu o 24 sierpnia 2021r. 

z dopiskiem: „wadium – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek  nr ew. 339/2  

i 299/149 położonych w obrębie Moszna-Wieś”. 

2. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego 

Sprzedającego żądaną kwotą. 

3. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. 

4. Brak wpłaty wadium w terminie określonym w pkt. 1 skutkuje niedopuszczeniem Oferenta do 

przetargu. 

5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli żaden z Oferentów przetargu nie zaoferuje 

ceny wywoławczej. 

6. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy wpłacone przez 

niego wadium przepada na rzecz Sprzedającego, 

7. Wadium złożone przez Oferenta, który wygra licytację zostanie zarachowane na poczet ceny. 

8. Wadium złożone przez Oferentów, którzy nie wygrali licytacji, zostanie im zwrócone 

niezwłocznie, a Oferentowi, który wygrał licytację, wadium zostanie zarachowane na poczet 

ceny. 

9. Oferent ma prawo do wycofania się z udziału w przetargu oraz zwrotu wadium, jeżeli przed 

ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminem licytacji, złoży pisemny wniosek  

o wycofaniu się z przetargu i o zwrot wadium wraz z podaniem nr rachunku bankowego,  

na który ma nastąpić zwrot wadium. Wniosek o zwrot wadium należy złożyć pod adresem: 

  PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, kancelaria, parter budynku. 

 

 

Termin związania ofertą:  

 

60 dni o dnia wygrania licytacji. Za zgodą stron istnieje możliwość przedłużenia terminu związania 

ofertą. 
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Wymogi formalne dotyczące Oferentów: 

 

1. Do licytacji zostaną dopuszczone osoby, które wniosą wadium oraz stawią się w miejscu 

licytacji wraz z niżej wymienionymi dokumentami: 

a) dokumentem umożliwiającym weryfikację danych osobowych, 

b) dowodem wniesienia wadium w postaci potwierdzenia przelewu. 

2. Ponadto przedłożą niżej wymienione dokumenty według potrzeb odpowiednio dla:   

a) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

a podlegającej wpisowi do rejestru: aktualny odpis z właściwego rejestru  

(z ostatnich 6 miesięcy), w którym ujawnieniu podlega sposób reprezentacji,  

b) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: wydruk wygenerowany ze strony 

internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

c) spółki cywilnej umowa spółki wraz z aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

d) osoby fizycznej, lub osoby uprawnionej do jej reprezentowania oświadczenie 

(kwestionariusz zawierający dane osobowe) Oferenta lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania Oferenta, 

e) pełnomocnika reprezentującego Oferenta: pełnomocnictwo czytelnie podpisane 

imieniem i nazwiskiem osoby / osób udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo 

wymaga zachowania formy aktu notarialnego i powinno zawierać umocowanie do 

zaciągnięcia zobowiązania do odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki  

nr ew.  339/2 i 299/149 z obrębu 0013 Moszna-Wieś, zapłaty ceny bez ograniczenia 

kwotowego lub w wysokości nie niższej niż cena wywoławcza oraz oferowana cena 

nabycia, jak również do złożenia wymaganych oświadczeń, jeśli oświadczeń nie będzie 

składał sam Oferent lub nabycie nastąpi na współwłasność w częściach ułamkowych bez 

uczestnictwa w przetargu wszystkich nabywców. 

f) osoby fizycznej – gdy Oferent pozostaje w związku małżeńskim, a nieruchomości będzie 

nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku - zgodą 

współmałżonka w formie aktu notarialnego na nabycie prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki  

nr ew.  339/2 i 299/149 z obrębu 0013 Moszna-Wieś, wyrażoną w formie aktu 

notarialnego na zasadach określonych w pkt. poprzedzającym bądź oświadczenie  

w formie pisemnej, że prawa do nieruchomości nabywane są do majątku osobistego 

albo, że pomiędzy współmałżonkami istnieje rozdzielność majątkowa; w przypadku nie 

pozostawania w związku małżeńskim – oświadczenie w formie pisemnej, że Oferent nie 

pozostaje w związku małżeńskim, 

g) zezwolenie na nabycie nieruchomości lub promesa na nabycie nieruchomości, wydana 

w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), jeżeli nabycie praw do nieruchomości 

wymaga takiego zezwolenia. 

3. W przypadku złożenia kopii dokumentów, powinny być one poświadczone notarialnie za 

zgodność z oryginałem. 

4. W dniu licytacji Oferenci złożą na formularzu Sprzedającego pisemne zobowiązanie do:  

a) wpłacenia zaoferowanej ceny najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego lub 

w przypadku finansowania nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu, 

najpóźniej 7 od podpisania aktu notarialnego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku 

Sprzedającego. 



Strona 5 z 8 
 

b) pokrycia wszelkich kosztów zawarcia umowy warunkowej oraz umowy sprzedaży 

przedmiotu przetargu, w tym należnego podatku, opłat notarialnych powiększonych  

o podatek VAT i opłat sądowych związanych z nabyciem przedmiotu przetargu. 

c) zwrotu uiszczonej przez PGNiG TERMIKA SA opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntu proporcjonalnie za okres od podpisania umowy sprzedaży do końca roku 

począwszy od dnia następującego po dacie podpisanie aktu notarialnego. Zwrot nastąpi 

na podstawie noty wystawionej przez Sprzedającego w terminie 14 dni od daty 

wystawienia noty.  

5. W dniu licytacji Oferenci złożą na formularzu Sprzedającego oświadczenie o: 

a) przepadku wadium na rzecz Sprzedającego jeżeli Oferent, którego oferta zostanie 

przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez sprzedającego albo 

jeżeli żaden z Oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej, 

b) zapoznaniu się z warunkami przetargu i  przyjmuje je bez zastrzeżeń,  

c) zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i, że akceptuje go 

bez zastrzeżeń. 

6. W dniu licytacji Oferenci złożą na formularzu Sprzedającego oświadczenie, że Oferent  

nie jest:  

a) Członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA SA, 

b) osobą upoważnioną do czynności zbycia nieruchomości w szczególności umocowaną do 

inicjowania,  przeprowadzania, unieważnienia procedury sprzedaży Nieruchomości  

w PGNiG TERMIKA SA, 

c) małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem członka Komisji Przetargowej oraz 

osób, o których mowa w punktach (a-b) powyżej, 

d) osobą, pozostającą w związku faktycznym  z osobami, o których mowa w punktach (a-c) 

powyżej lub z członkiem Komisji Przetargowej.  

 

Termin licytacji:   

  

1. 25 sierpnia 2021 r. godzina 11:00.  

2. Uczestnicy  przetargu, zobowiązani są stawić się w dniu i miejscu licytacji przed godziną jej 

rozpoczęcia. Po rozpoczęciu godziny licytacji miejsce jej przeprowadzenia zostanie 

zamknięte i brak będzie możliwości dołączenia do licytacji po upływie  wyznaczonej godziny.  

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przesunięcia według potrzeb godziny rozpoczęcia 

licytacji jeśli do godziny przewidzianej na jej rozpoczęcie nie zdąży zweryfikować 

dokumentów formalno-prawnych przedłożonych przez Oferentów. Nie wpływa to na 

zastosowania zapisów ust. 2 powyżej. 

4. Jeśli Oferentów będzie więcej niż 3 Sprzedający może przydzielić Oferentom według 

własnego uznania kolejne numery, którymi będzie się posługiwał podczas trwania licytacji. 

 

Miejsce licytacji  

 

1. PGNiG TERMIKA SA, ul Modlińska 15 03-216 Warszawa. 

2. Na licytacji mogą być obecne jedynie osoby uczestniczące w przetargu. Nie ma możliwości 

obecności osób postronnych na przetargu. 

 

Zalecenia sanitarne 

  

1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do stosowania się do aktualnych zaleceń i ograniczeń 

dotyczących pandemii COVID 19 publikowanych na stronie:  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia,  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


Strona 6 z 8 
 

w szczególności do zaopatrzenia się własnym staraniem i na własny koszt w jednorazowe 

środki ochrony osobistej  tj. maseczki, rękawiczki oraz ich stosowania jeśli wynika to  

z zaleceń, o których mowa wyżej.   

2. Sprzedający zapewnia dostęp do środków dezynfekujących. 

3. Ze względu na epidemię Covid-19 i wynikającą z niej konieczność zachowania należytych 

odległości pomiędzy osobami obecnymi na przetargu przedstawiciele Oferentów mogą 

pojawić się w zespołach składających się maksymalnie z 2 osób, z których tylko jedna będzie 

dysponowała prawem do licytowania. 

4. Uczestnicy przetargu, którzy nie będą używać środków indywidualnej ochrony oraz stosować 

się do zaleceń, o których mowa w ust. 1 powyżej nie zostaną dopuszczeni do udziału  

w licytacji z przyczyn leżących wyłącznie po ich stronie. Chyba, że Oferent przedstawi 

aktualnie (do 30 dni) i wiarygodne zaświadczenie lekarskie, iż cierpi na schorzenie 

uniemożliwiające stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej o których mowa  

w ust. 1 powyżej.    

 

Wysokość postąpień w PLN 

 

10 000,00 zł  (dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

Sprzedający przekaże Oferentom listę postąpień. 

  

Przebieg licytacji  

 

1. Przed wywołaniem licytacji Komisja Przetargowa sprawdza czy oferenci posiadają wszystkie 

wymagane dokumenty oraz czy uiścili wadium.  

2. Komisja przetargowa informuje, kto z Oferentów spełnił wymagania formalne i zostaje 

dopuszczony do udziału w licytacji. Uczestnicy, którzy nie spełnili wymogów formalnych 

zobowiązani są do opuszczenia miejsca licytacji. 

3. Prowadzący licytację przedstawia się i wywołuje licytację. Podaje do wiadomości przedmiot 

przetargu oraz jego cenę wywoławczą. 

4. Zaoferowana cena przestaje wiązać Oferenta, gdy inny Oferent zaproponuje wyższą cenę  

z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej. 

5. W przypadku gdy do licytacji przystąpi jeden Oferent licytacja dochodzi do skutku, przy czym 

przyjmuje się, że cena wywoławcza jest ceną oferowaną przez tego Oferenta. 

6. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację uprzedza obecnych, że po trzecim ogłoszeniu 

najwyżej zaoferowanej  ceny dalsze postąpienia są nieważne i nie zostaną przyjęte, po czym 

wywołuje trzykrotnie cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia  Oferentowi, który zaoferował  

najwyższą cenę. 

7. Sprzedający informuje, że przebieg licytacji zostanie zarejestrowany przez urządzenie 

nagrywające, tj. mikrofon i kamerę lub tylko mikrofon. 

8. Z przebiegu licytacji Komisja Przetargowa sporządza protokół, który podlega odczytaniu  

w obecności  Oferentów. 

9. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

a) wskazanie podstawy uruchomienia postępowania, 

b) oznaczenie czasu i miejsca licytacji, 

c) imiona i nazwiska członków Komisji Przetargowej, wskazanie Licytatora,  

d) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej, 

e) listę Oferentów spełniających wymogi formalne, 

f) najwyższą zaoferowaną cenę, 

g) wskazanie nabywcy z podaniem kwoty jaką uiścił na poczet ceny, 

h) uzasadnienie odwołania przetargu jeśli został odwołany, 
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i) uzasadnienie zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru ofert, 

j) uzasadnienie unieważnienia przetargu jeśli został unieważniony, 

k) wnioski i oświadczenia Oferentów, warunkowo jeśli takowe się pojawią, 

l) podpisy członków Komisji Przetargowej, licytatora oraz nabywcy, 

m) informację o powodach nie złożenia podpisów, o których mowa w pkt. ( l ) powyżej jeśli 

takowe zdarzenie będzie miało miejsce, 

n) informacje o odczytaniu protokołu w obecności Oferentów uczestniczących w licytacji. 

 

Postanowienia końcowe  

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, 

zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, oraz prawo do odwołania przetargu.  

2. Oferent oświadczy w umowie sprzedaży że : 

a) ustalona cena wyczerpuje wszelkie roszczenia z tytułu zawarcia umowy i przyjmuje do 

wiadomości, że PGNiG TERMIKA SA nie ponosi odpowiedzialności za 

niezidentyfikowane podczas wykonanych badań geochemicznych zanieczyszczenia 

gruntu, 

b) akceptuje w pełni stan faktyczny i prawny nieruchomości, 

c) w okresie pomiędzy zawarciem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego  

a wpisem strony kupującej do ewidencji gruntów i budynków, przejmuje wszelką 

odpowiedzialność za nieruchomość i potencjalne roszczenia  jakie mogą powstać w tym 

okresie. 

3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że podmioty i organy administracji do 

tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź umowy 

w szczególności Burmistrz Gminy Brwinów nie skorzystają z przysługującego im prawa 

pierwokupu, w przypadku, gdy zachodzą ustawowe przesłanki do skorzystania z prawa 

pierwokupu.  

4. Zawarcie umowy warunkowej z wybranym Oferentem nastąpi w wyznaczonym terminie  

i miejscu, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do: 

a) zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wyznaczonym terminie  

i miejscu; 

b) zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu, (w tym podatku VAT) w stawce zgodnej 

z obowiązującymi przepisami najpóźniej przeddzień  zawarcia umowy sprzedaży,  

c) Oferent dokona zapłaty kwoty, o której mowa w pkt (b) powyżej przelewem na rachunek 

bankowy Sprzedającego, z zastrzeżeniem zapisów „Informacja na temat wadium” ust. 7  

powyżej, 

d) przez zapłatę ceny rozumie się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy 

wskazany przez Sprzedającego; 

e) poniesienia w całości wszelkich kosztów związanych z zawarciem umów: warunkowej 

oraz sprzedaży, w szczególności kosztów opłat notarialnych, sądowych oraz podatków 

związanych z nabyciem przedmiotu przetargu; 

f) w przypadku finansowania nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu, 

Oferent dokona zapłaty kwoty, o której mowa w pkt (b) powyżej najpóźniej 7 od 

podpisania aktu notarialnego na zasadach określonych w lit. (d) powyżej, 

6. Oferent, który wygra przetarg, jeżeli jest osobą prawną, zobowiązany jest do przedłożenia, 

przed zawarciem umowy warunkowej w formie aktu notarialnego, statutu lub umowy osoby 

prawnej oraz uchwały (decyzji) stosownych organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa 

lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów dla 

dokonania czynności prawnej polegającej na nabyciu przedmiotu przetargu. 
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Niedostarczenie przez Oferenta w terminie zawarcia umowy sprzedaży wymaganych 

przepisami prawa dokumentów niezbędnych do jej zawarcia, zostanie uznane za uchylanie 

się od zawarcia umowy, co będzie skutkowało przepadkiem wadium na rzecz 

Sprzedającego. W przypadku przedłożenie kopii powinny być one potwierdzone notarialnie 

za zgodność z oryginałem.  

7. W przypadku spółki cywilnej umowa spółki wraz z aktualnym wydrukiem z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dotyczącymi jej wspólników wraz ze 

zgodą małżonka wspólnika na zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania 

wieczystego  niezabudowanego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki  

nr ew. 339/2 i 299/149 z obrębu 0013 Moszna-Wieś wyrażona w formie aktu notarialnego 

(przy czym w przypadku nabywania powyższego prawa do majątku osobistego, w tym 

przypadku nabywania praw w zamian za składniki majątku osobistego małżonka – wspólnik 

zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie własne oraz małżonka na piśmie) lub 

pisemnym oświadczeniem, iż nie pozostaje w związku małżeńskim  - w przypadku, gdy 

nabycie wyżej wskazanych praw miałoby nastąpić na majątek wspólny wspólników spółki 

cywilnej, 

8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia Oferentowi terminu uzupełnienia 

dokumentów, o których mowa ust 6 i 7 powyżej jednak nie dłuższego niż 3 dni robocze od 

dnia poinformowanie Oferenta o stwierdzeniu braków w przedłożonej dokumentacji.  

9. Oferent , który nie uiści ceny nabycia na zasadach określonych w ust. 5 pkt. (d) lub (e) 

powyżej lub / i  nie przedłoży dokumentów, o których mowa w ust 6 oraz 7 powyżej, traci 

prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 

10. Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i zapłaceniu 

ceny i kosztów na zasadach określonych ust. 5 powyżej. 

 

Ogłoszenie  

 

Niniejsze ogłoszenie sprzedaży opublikowane zostało na stronach internetowych: 

1. https://nieruchomosci.pgnig.pl/ 

2. https://www.termika.pgnig.pl/nieruchomosci 

 

Ochrona danych osobowych  

 

1. Strony oświadczają, iż w zakresie przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku 

z przedmiotem Umowy, działają zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) oraz wszelkimi 

innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.  

2. Strony oświadczają, że każda z nich działa w charakterze administratora w stosunku do 

danych osobowych udostępnionych w związku z realizacją Umowy.  

3. Zamawiający informuje Wykonawcę, a Wykonawca przekazuje tę informacje osobom 

realizującym Umowę, że klauzule informacyjne, do których przekazania zobowiązany jest 

Zamawiający w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zamieszczone są na stronie 

internetowej Zamawiającego: pod adresem www.termika.pgnig.pl w zakładce RODO  

w postaci plików pdf.  

https://nieruchomosci.pgnig.pl/
https://www.termika.pgnig.pl/nieruchomosci

