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Regulamin
na sprz edaź n

folwark Konarzewo, 9m.

er

przetar9u nieograniczonego
ieruchomości Hzz ,,Żołądnica" sp. z o.o.,:
Rawicz, dz.21l14, KW nr PolR/00038625/7 (vII)

1, Przetarg Wszczynany jest poprzez opubikowanie począwszy z dniem 29,01,2021 r,

o9łoszenia o przetar9u na: WWW,ero nlk,gov,p (nr 0129101828/2021); WWW,ox,pl,

www,zolednica,pl, W 9azecie PanoTama Leszcżyńska; WWW.kowr.gov,p /spo kl/o9 oszenia

spolek, WWW,daWro,p| zo ednica/fo warkkonarzewo7, przez drect ma] in9 do klientóW

Dawro,pl ] poprzez Wwvleszenie treścl ogłoszenla na tabicy ogloszeń W siedzibie Spółki

HoDoW-A ZAPoDo\r\A ZWIFPlĄ- ''Zol ĘDNIcA' Sp, / o,o,

2. Prżedn]lotem prżetargu jest sprzedaż środkóW trwałych HoDoWLI ZARoDo\l/EJ ZWIERżĄT
'ZoŁĘDNIcA" sp. z o,o, Wyrnienionych W załączniku nr 2 do ogłosżenia.

3. Zainteresowani mogą obejrzeć pęedmlot sprżedaży po Wcżeśnlejsżym uzgodnieniu terrninu:

Tel. 65 546 67 0o,
4, W przeta19U mogą WZiać udział osoby fizyczne, osoby pra\,Vne oraz jednostki orqaniżacyjne

r epos aodją. e o5ooo!\o\, p|a!\rej.
5, Udział W przetargu Wyrnaga Wnesien]a Wadium W Wysokości 1070 ceny Wywoławcżej,

lvadiurn należy wpłacć przeewem na konto spółki W PeKao sA a7 1ż4o L747 1171
oo10 6072 9443 lub za zgoda Sprzeda]ącego W kas]e spółkl, t]cżestnik przeta19u ustnego
podaje swo]e dane kontaktowe W załączniku nr 3.

6, prawidło\r'/o wpłacone wadium, to wadlum które zostanle zaksięgowane na koncje

Sprzedającego do dn]a przetargu, u/adlUrn Wpłacone prżez uczestnika, który Wygrał prZetarg

żallcża 5lę na poczet ceny nabycla, \r'/ razie uchyania się ż\,^/ycjęzcy od żawarcia Umowy,

WadiUm ulega prżepadkowi na rzecz sprżedającego, osobom, które przeta19 prżegrały

Wadium Zostanle z\,Vrócone W terminje do 3 dnl,
7. oferent przystępując do przetargu akceptuje nlnlejszy reguamln iośwladcza, źe Znany jest

mu stan prawny nieruchomości.
8, Nabywca ponosl Wszystkie koszty dotyczące pokrycia Zobowiązań związanych z

prżeniesieniem prawa Własności przedmlotu prżetar9U,
9, Prżetarg przeprowadzl Kom]sja przetargowa powołana plzez Prezesa Zarządu

sprzedającego, Pracar.l Koffrisji kleruje przewodnlczący Kom]s]] przetargowej.

10. Przetarg ma charakter publiczny ijest prowadzony W formie pęetargu ustnego.

11,cena Wywoła\,Vcża nleruchomoŚci jest ceną minirnaną ] jest to cena netto. cena
Wywoławcża sprzedazy jest ceną usta oną V! operacle szacunkowym zaakceptowaną przez

organ WłaścicieIski.
12. Z oferentem, który Wygra przetarg ofeńowy z ceną oferty ponizej 50,000 EURo zostanie

ZaWarta notarja na umowa sprzedaży (n]e dctya;r),
13, Z oferentem, który Wygra przetarg ofertolly ż ceną oferty powyźej 50,000 EURO, zostanie

zawarta przedWstępna notarialna umowa sprzedaży, a następnle po UZySkaniu Z9ody or9an!
nadrzędnego, zaWarta będżje ostateczna notaria]na Umowa sprzedaźy nleruchorności.

14, Komlsja przetargowa 5porządzl protokół z prżepro\,vadżone9o przetar9u, za!!ierający
informacje oI
d) azla(zęf'ę r el.La cZaSU i L,lacj ,

b) lmię l nazwisko licytatora,
c) prżedmiot przetar9u i Wysokość ceny Wywolawczej,
d) ewentua]nych obcjążeniach nleruchoff]ości,
e) llsta uczestnikóW llcytacji, ż Wyszczególnienien,] Wysokości i rodżaju Wnies]onego Wadium,

f) imję, nażWisko imlejsce zarniesżkania a]bo firmę isiedżlbę nabywcy,
g) cena żaoferowana prżez nabywcę,
h) Wnlo5ki iośWiadczenla osób uczestnicżących W llc}tacjl,
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i) podpis nabywcy a bo Wżmiankę o pźycżynie braku podpisu,
j) irniona nazwiska przewodnicżEcego l cżlonkóW Komisji prżetargowej/
k) data sporżądżenia protokołu,

15. Protokół Z przeprowadZonego przetargu sporządża slę W trzech jednobrżmiących
egzernp arzach/ Z których dwa przeznacza|e sa da organ]zatora prżetargu, a ]eden dla
osoby Wyłonionej jako nabywca n]eruchorności,

16, Protokól ż prżeprowadżonego przetargU podpisują Prżewodnicżący ] obecni czlonkowje
Kon,]lsjl oraz osoba Wyłonlona W prżetar9u jako nabywca nieruchomości,

17, Protokół z przeprowadzonego prżetar9u stanowi podstawę do zaWarc]a transakcji sprzedaży
nieruchornośc] bedące] przedmlotem prżetargu,

18, Przetarg jest Ważny bez Względ! na liczbę ucżestn kóW.
19. Prżetarg uważa się ża zakońcżony Wynik]em negaby'Wnyrrr, jezelj przetarg Został ogłosżony

prawidłowo l nlkt nie przystąpił do przetargU,
20. Plzętarc odbywa się W obecności oferentóW, W terminie i mie]scu podanym W ogłoszeniu o

przetargu,
21. \l/chodząc do sa]] przeta19owej, każdy z Uczestnikór,Ąi przetar9u Zobo\,llązany jest przedlożyć

Komisji dokument shĄierdzający tożsamość, .]eże i Ucżestn]ka prżeta19U żastępUje inna
o5oba, Winna ona prżedłoźyĆ stosowne pełnomocn]cb/Vo.

2ż. Przetalg otwiela Przewodn czący Komisji, przekazując Uczestnikon,] inforrnacje
o nleruchorności, cenie WywołaWczej, terrninie Wn]esienia zapłaty,5kUtkach uchylania się od
ZaWaTca umowy sprżedaży nleruchomoŚci oraż podając do \,ViadomoŚci ]miona inażWiska
a bo naż\,Vy ub firrrry osób, które Wpłacjły Wadium i zostały dopusżczone do przetargu,

23. PrZeWodniczący Komis]i przeta19owej inforn,]uje ucżestnikóW, że po trzecim Wywołaniu
najwyższej Zaoferovvanej ceny dalsze postąplenla ceny nie zostaną prżyjete,

24, o Wysokości postąpienia decydują Ucżestnicy prżetargU zgłaszając ustnie kolejne
postaplen]a, ż tym źe postapien e nie może WynosiĆ n n]e] niż 10lo ceny Wywoławcze]/ Z

żaokrąg enle.n do pelnych tysięcy żłotych, Wg a gorytmU: 1% x 656,000,00 zł = 6,656,00 żl,
a z opisanyrn żaokrą9leniem postąpien]e Wynosi riinirnUm 7.o0o,0o zł.

25, Po ustaniu zgłasżan a postapień przewodniczący Kon]]sji prżetar9owej WyWołL]]e trzykrotnie
ostatnią najwyższa cenę izamyka przetarq, a następnie ogłasza irniĘ l nazwlsko osoby albo
nazwę lub flrmę, która przetarg Wygrała,

26. Plzetalg uważa się ża zarnknięty z chwlą podp]san]a protokołu, Prżewodnicżący Kom]s]i
przeta19owej zaWiadamia o Wyn]ku przetar9u pisemn]e (róWnowaźne dro9ą maioWą)
Wszystklch, któlzy zlaży i ofeńy, W terminle nie dłuższyrn niż 3 dnl od dnia rozstrzygnięcia
przetar9u, chyba źe podczas oglosżen]a Werdyktu Koriisji są obecn] Wsżyscy oferenci,

27,Jeżei osoba lstalona ]ako WygryWa.jąca przetar9 odmóWi Zakupu, Kornisja przetargowa
WskaZuje jako WygryWającego oferenta, który Zapropono\,!ał kolejną pod WZgiędem
Wysokości cenę spośród pożostałych ofert. Z osobą, która żaoferowala ko ejną najwyżsżą
cenę żostanie podpisana urnowa sprzedaŹy,

28. sprzedawca, Hodow a Zarodowa ZW erząt ,,Zolędnica" sp. z o.o, żastrżega sobie moż iwość
odwołanla lub zmiany WarUnkóW prżetargu W calości lUb części bez podanla przyczyn,

29, Przekazan e prżedm otu przetargu nastąpl nież\,Vłocżnie po podpisaniu lrnowy z Nabywcą i

żaksięgowaniu na koncle sprzedającego kwoty na eznej za przedmiot prżetar9u, cena
nabycia pomniejsżona będżie o WĄ/sokość Wadium i ulszczona prże ewem na konto spółk],

30. Wadium zu/raca się niezwłocznie (lednak nie późnie] niź prżed upływem 3 dni) po
żamkn]ęciu, odWołaniu, unle\,lażnleniu Lub zakończeniu prżeta19u Wyn]kiem ne9atywnym,

31,W terrninie 30 dni od dnia rożstrżygnięc a przetargU osoba ustaona jako nabywca
nieruchomoŚci zostanie zawiadornlona o m]ejscU iterminie żawarcia umowy sprżedaży
nieruchon,]ości, Wyznaczony terrnin nie rnoze być krótszy niż 7 dni od daty zawiadomienia.

32, Nie później n]ż na 3 dni przed dnlem podplsania umowy sprzedaży nieruchor.ości, nabywca
nieruchomości żobowjążany jest zapłacić kwotę róWną 1007o ceny nleruchomości os]ą9niętej
W przetargu, pon,]niejszoną o kwotę Wpłaconego Wadium, Nleopłacenie naeżnej kwoty
powodUje odstąplenie od zawarcla umowy i pruepadek WadlUrn,

33, Sprżedający, na Wniosek nabywcy, moźe Wyrazić żgodę na rożłoźenie płatności na raty,
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34,]ezell osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi 5ię bez usprawiedliwienia W

mlejscu itermlnie podanym !V Zawiadon,]ieniu, o którym mowa W pkt, 30 powyzel', Hodowla
Zarodowa Zwierżąt ,,Zolędnica" sp. ż o,o, moze odstąpić od żawarcja Umowy/ a Wpłacone
Wadium nie podlega zwrotowi,

35, Kosżty sporządzenia urnowy notarialneJ ponosi nabywca nieruchomośc] (opłaty notarlalne,
skarbowe j sądowe, itp,),

36, Przekazanle nieruchomości Nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczyrn W ciągu 14
dni od daty żawarcia Umowy notarialne],

37, !V zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy Zastosowan]u Regulamlnu,
żastosowanie rnają prżepisy kodeksu cywilnego,

38, Spory Wynikające z żapisóW Reguiaminu będą rozstrzygane przez sąd Właśc Wy d a siedziby
o19an]zatora przetargu.

39. osobą !poważnioną do kontaktóW z ża nteresowanymi żakupern przedn,]lotóW przetar9u jest
p, Beata Rybakowska - tel, 65 546 67 00,

załacznikii

. załącznik nr 3 dane uczestnika przetargu i oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem
przetar9L],

zołędnica, dnia 01.02.2021 r.
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. załącznik nr 1 Wzór ogłoszenia o przetargu,

. załącznik nr 2 - Wykaz nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz stan W9 Ksjęgi
Wieczystej, Planu Zagospodarowania przestrżennego iWojewódzkiego Konserwatora ZabytkóW.



załącznik nr 1do regulaminu VII ustnego prżetargu nieograniczonego
na spzedaż nieruchomości Zabudowanej Hzz ,,zołędnica!' sp, z o.o.

(folwark Konarzewo| dz, 2u 14)

Wzór ogło§żenia o prżetargu

ogłosżenie o prżetargu ustnym nieogranicżonym
nó <plFaaż r e-u( lo^ ośc |zz.za,ąa^ca-sp.zo.a.

folwark Konarżewo, gm, RaWicż, dż. 21l11, Księga Wieczysta nr PolR/00038625/7

Hodowla zarodowa zwierząt ,,Źołędnica" Sp. z o.o.
Zołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel- 65 546 67 oo

oglasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
folwarku W Konarzewie, dz. 2l114, gm. Rawicz

cena wywoławcza: 656.000,00 żt
Wadium: 65.600,00 zł

Plz etarg odbędzie się W dniu 01_03.2021 r_ o g, 12 W siedzibie spółki.
RegUlamin pzetarguI WlłW,zolednica,pI (Zapytania i Przetargi)

sprzedający zastzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bęz podawania plzyczyn

4



załącznik nr 2 do regu aminu VII ustne9o pżetar9u nieogranlcżonego
na sprzedaż nieruchomoŚci zabudowanej l,zz ,,Zotędnica" sp. z a,o.

(folwark Konarzewo, dz, 27 l 14)

Wykaz nieruchomości będących przedmiotem przetafgu oraz stan W9 Księgi Wieczystejt
ilanu zagospodarowańia przestrzennego i Wojewódzkiego Konserwatora zabytków

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprżedaż nieruchomości Hzz,,Żołędnica" sp, z
oo. folwark Konarzewo, gm. Rawicz, dz. 2Il!4, Kilęga wieczysta nr PolR/00038625/7

LP
.

działki tha]

Lokaliza€ia cena

netto
[źł]

tzł]Miejscowość Gmina

1 21114 2,3341 Rawicz Wielkopolskie 656 000,00 7 0o0,0o
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Postąpienie
tzł]

konarzewo 65 600,00

. Wykaz składnikóW Zawarto W operacje szacunkowym.

. Lokaliżacja geograficzna przedmiotu sprzedał:
httD://mapv,qeoDorta].9oV.Dl/imaD/?locale=ol&oui=neW&sessionID=351145B
. STAN WG KSIĘGI WIEczYsTEJi KW nr PolR/0oo38625/7 prowadzona przez sąd

Rejonowy W RaWicZu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
. DZiał I-o (oznaczenie nieruchomości): Konaźewo, gm. Rawicz, działka nr 21lt4 stanowiąca
grunty ro|ne zabudowane oraz działka nr 21/12 o powierzchnl lącznq 2,4624 ha,
. Dział l-sP (spis praw ZwiąZanych z Własnością): WpisóW brak
. oział tI (wiainość): Hodowla Zarodowa Zwierząt ,,żołędnica" sp. z o.o.
. DZiał II] (prawa, roszczenia i ograniczenia)
- Wzmianka o Zabytku; zespół pałacowo - parkowy obejmujący działkę nr 45lż, położoną w

DąbróWce Wpisany do rejestru zab}tkóW Woj, Wielkopolskiego, pod nr 4BO/WLKP/A
- 'prawo 

słuźebności gruntowej nieodpłatnie i na czas nieokreślony na nieruchorności

stanowiącej działkę nr ż1lI4, polegająca na prawie przechodu i przejazdu pzez część działki nr

ztl74 w gfanic/ z dzjałką nr 21/13 W pasie drogi o szerokości 5 metróW, W zakresie niezbędnyrn

do korzystania Z nieruchomości Władnącej i umożliwiająrym dostęp do drogi publicznej

prowadzącej Z RaWicZa do Ponieca Zgodnie z §2 umowy ustanowienia służebności gruntowej.
. Dział IV (hipoteka): wpisów brak.

. STAN WEDŁUG PLANU zAGosPoDARoWANIA PRZESTRZENNEGo| na terenie objętyrn

niniejszą opinią nie Został opracowany miejscowy plan Zagospodalowania przestrzennego. W

zakrósie'planowania pźestrzennego Rada Gminy RaWicZ podjęła uchwałę (Nr )00I/265l2ot6 z dnia
11 lipiec 2016 r.) W sprawie studium uwarunkowań i kierunkóW zagospodarowania przestrżennego,

W siudium tym działka W 2!lI4 znajdqe się na terenach oznaczonych jako ośrodek produkcji

rolnej oraz tereny zabudowane i zainwestowane.
. STAN WG DECYZJI WoJEWÓDZKIEGo KoNSERWAToRA ZABYTKoW (nr rejestru
27gl342lA) z dnia 29 paździemlka 1968r. Wojewódzki Konserwator ZabytkóW W Poznaniu decyżją

swoją wpisai do rejestru ZabytkóW jako dobro kultury zespół dworski obejmujący dwór, oficynę
zabudowania gospodarcze W Konarzewie, W uzasadnieniu opisał, że dwór Wniesiony Został W 1

połowie XIX W., część Wschodnia - neogotycka dobudowana została W latach późniejszych, oficyna,
stajnie i zabudowania gospodarcze pochodzą z 1 połowy Xx Wieku, a park dworski, krajobrazowY,

załÓźony został około połowy xlx W. Pzedmiotowa Wycena obejmuje tylko część obiektów

Zabytkowych Wpisanych W tej decyzji, §, stajni z domem stangreta, spichlerza iogrodzenia Z bramą,



lzałącznik nr 3 do regulaminu VII ustnego pąetar9u nieograniczonego
na spĘedaż nieruchomoŚci zabudowanej Hzz ,,Żołędnica" sp, z o.o,

(folwark Konarzewol dz. 2t l 14)

ogłoszenie o VII Ustnym przetar9u nieogranicżonyrn
ra 5p 7edaż )le--, lonoścl H// ..7o ęańica sp. za.o.

fo Wark Kona rże\,Vo, 9m, Rawicz, dz. 2ll14, Kslęga Wlecżysta nr Po 1R/00038625i 7

oświadczam, iż akceptuje regulamin VlI nieograniczonego pzetargu ustnego na spęedaż
nieruchomości Hzz ,,Żołędnica" sp. z o.o. folwark Konarzewo/ 9m. Rawicz, dz;2U14. Księga
Wieczysta nr PolR/oo038625/7 oraz Znany jest mi stan prawny nieruchomoŚci.

1 lmiĘ inazwisko/ nazwa

2

3
Numertelefonu
kontaktoWego (kom,)

I

4 Adres e-mail

5 Nr rachunku bankowego

Dane ucżestnika przeta19u
iośWiad€zenie o zapoznaniu się ż przedmiotem przeta19u

]Vl]ejscowośc i data
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cżyte ny podpis oferenta


