
PRFźEs
ZaakceptoWano;

Re9 u lamin ustne9o przetar9u nieograniczonego
na sprzed aż nieruchomości Hzz ,,Żołędnica" sp, z o,o, I

folwark Konarzewo, gm, Rawicz, dz. 21ll4, KW nr PolR/00038625/7 (VI)

1. Przeta19 Wsżczynany jest poprżez opublikowanie paczą\Nszy z dniem 11.01.2021 r.

ogłoszenia o prżetargu (załącznik nr 1 do regulaminu)| na WWW,zo ed nica. pi,

WWW,kowr,9oV,plJ W gazecie Panorama Leszcżyńska, Zycie RaWicża, W!\iW.daWro.pi/

zo ednica/folwarkkonarze\rlo6/ WWW,ox.pi, popżeż dlrect mai ing do kl]entóW Dawro,p i

poprzez Wywiesżenje treścl ogłosżenia na tabiicy ogłoszeń W siedz bie spółk] HoDou/LA
ZARoDOWA Z\,VIERZAT "ZoŁĘDNIcA" sp. Z o,o.

2, Przedmiotem prżetargu jest sprzedaź środkó\^i trwałych HODoIVLI ZARODoWEJ ZWIERZĄT
'ZOŁĘDNIcA' Sp, ż o,o, Wymienionych W załączniku nr 2 do ogłoszen]a,

3. Zainteresowani m09ą obe]rzeć przedrn]ot sprzedaży po Wcżeśn ejszym uzgodnieni! lerm]nuI
Tel. 65 546 67 0o.

4, W przeta19u moqą Wżiać udżiał osoby fzyczne, osoby prawne oraż jednostk] organiz3cyjne
, e poś,aodja,? O)obowoŚ" p-a!ł-ej,

5, Udżjał W prżeta19u r,vymaqa Wniesienia \i/adiurn W WysokoŚc] 107o ceny Wywolawczej.
\ładiur. naeży Wpłacić przelewem na konto spóikj W PeKao sA 87 1,240 L747 L7r7
0010 6072 9443 ]|b za żgoda sprzedająceqo W kasie spółkl. Uczestnik prżeta19u Ustnego
podale S\i/oje dane kontaktowe W załącżniku nr 3.

6, PraWjdłol,Vo Wpłacone \i/adium, to Wadlurn które Zostanie żaksięEo\^/ane na koncie
sprżeda]ącego do dnia prze|ar9!, uladjL]m Wplacone prżeż ucżestn]ka/ który Wygral prżetarg
Za icza się na pocżet ceny nabyc]a. !V rażle uchyania 5]e ż,dyc ężcy od zawalca un,]ow}
\,!adi!m u]e9a prżepadkowi na rzecż Sprżeda]ącego, osobor., które przetarq pże9ra|y
$/ad]urn żostanie zwrócone W |errninie do 3 dni,

7, of3rent prżystępujac do prżetargu akceptuje niniejszy regu afi]in i oś,r']iaccza, że żnany jest
mu stan praWny nieruchomoŚci,

B. Nabywca ponosi Wszystkie kosżty dotyczace pokrycla żobo\r'/]ązań z,Nlązaf,ych z

przgnieslenlem prawa WłasnoŚci prżedmiotu przetarqu.
9, Prżetarg przeprowadzl Kornisja przetargovla powołana przez Prezesa Zarządu

sprzedającego, Pracam Kon,]isji kleruje prżewodnlczący Komis]i prżetargowe],
10, Prżetarg rna charakter publiczny ljest prowadzon\y' !V form]e prżetar9u ustnego,
11, cena \r'/ywoła,,vcza nieruchomośc] ]est ceną minin,]a]na i ]est to cena netto, cena

v\ry[/oławcza sprzedaży jest ceną usta ona !v operacje szacunko\,vyrn zaakceptowaną przez
orga. lvłaŚcicje ski,

12, Z oferentem, który Wygla przelarg ofertowy z ceną oferty poniżel 50,000 EURO zostanie
zaWarta notaria]na Urnowa sprzedaży (r],] :o|,/,a:]),

13. Z ofererlem, który lvygra przetarg ofertowy ż cena oferty polvyżej 50,000 EURO, zostanle
żawafta prżedwstępna notaTia na umo\,Va sprżedaźy/ a nastepnie po Użyskaniu z9ody orqanu
nadrzędne9o, zaWańa będż e ostateczna notarja na un]owa 5prZedaży nierUchomości,

14. Ko..isja przetargowa sporZądZj protokół ż prżeproljvadZoneqo prżeta19Lr, ZaWiela]ący
informacje oI

d) o/^arrcr e - ejsca c7d5u l.\,d, J ,

b) imlę i nazwisko ic}tatora,
c) przedmiot prżeta19u iWysokość ceny \,\Ą/Wołalr'/czej,

d) ewentUalnych obciążeniach nieruchornoścl,
e) ]sta uczestnikóW icytacji, ż Wysżcżegó n eniem Wysokości lrodzaju Wnies onego Wadium,
f) imlę, nażWlsko i rniejsce zamieszkanla a|bo irmę i siedzlbe nabywcy,
q) cena żaoferowana przez nabyr cęj
h) Wnioski iośWiadczenia osób uczestniczących V/ llc}tac]],
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i) pocpis nabywcy a bo Wzmiankę o pźyczynie braku podpisu,
j) im]ona i nazwiska pżewodniczacego i członkóW Koł,],]isji przeta19owe]/

k) data sporzadzenia protokołU,
15. Protokół ż przeprowadżonego prżetargu sporżądza slę W trzecj, ,ac,cbrżrnlacych

egzemplarżach, z których dwa przeznaczone sa ca organiżatora pzetarq!, , ]eden da
osoby Wyionionej jako nabywca nieruchon,]oŚc,

16. Protokół Z przepiowadZonego przetargu podpisują PrZeWodnicżący i obecn ,zionkowle

Korn]sjl oraż osoba Wyłoniona W przeta19u jako nabywca nleruchomości,
17, Protoliól Z prżeprowadżonego przetar9u stanoWi podstaWe do zaWarcla transakcji spżedaZy

nierUchomoścj będącej prżedmlotem pęetargu,
1B, PrZeta19 jest Wazny beż WZględu na liczbę uczestn]kóW,
19. Przetara uważa się ża zakończony Wyniklern negaby'Wnym, jeżei przetarg żostał oqłoszony

prawidłowo i nikt n e prżystąpił do pżetargu.
20, Przetarg odbywa się W obecnoścl oferentóW, W terrnlnle i m]ejscr podanyn,] W ogłoszeniu o

prżetar9u.
21, lvchodąc co sa i przetargowej, każdy ż uczestnikóW przetargu żobo!^i iazany jest 1lzedlozyć

Komisjl dokurnent stwierdzajacy toźsarnoŚĆ, ]eżel] uczestnika przeta19u Zastępuje inna

osoba, W nna ona przedłożyć stosowne pełnomocn ctwo.
22, P:]3i: q a:ria],] Piż:,,,..:aa,]- a:]c'/ :(o-]sj], ],za]!.a:.r]ąa ,:aa]sti, l] rn"],

j i,',:.!.cic],Dśaj] c::]e li,lw;l,:,:.:,::::- ::,,i nr,: lirie:],:a]a :i]a;:!y, :iaa<3ch !a]]"l';'ia s|e Jc
:a,,1:a],l,-]a ,]Tio\/\,l 3]aż-.iaż) j]iaa],a:,crnaśa a,az Doce]aa:a ]i acaai-]:a] :i, caa ' ]-aż!!i5kn

a]aa] "aail,] jLl] ]''aa]a! osÓD i(:ar.:,riai3c i1 ,",,a.j]_:]:, lzc5t:ł7 aaa:j;ażafe ar arzg|3r!:.
-" l l ' : ",-

ta]r,i'aaŻ:]] żaaf: 'a'l,:a:a.,]] .,enY ji] jż: Dosiai]aa]a a::,l/ a a u ajt:]na orz)/]i]!a

24,o Wvsokości postapienia decydują Uczestn cy plzętaĘ|) zgłaszając ustnie kolejne
postąpienla, ż tym że postapienie nie n,]oże M/ynosiĆ mniej niz 1olo ceny Wy\r'/oławcze.], ż

zaokragleniem do pe}nych tysięcy z}otych, W9 a gony'trnu: 1o/o x 656,000,00 zł = 6.656,00 zl,

a ż opisanyn] zaokiąq en em postapienie Wynosl rninimum 7.000,0o zl,
]j :-] :]l;:al ], ż!].jż.-]a ,r5i3,.ie1 pi]a/]!c..zaa., lanis,, p,z:|,:,;cr,/.j !],rllrc]:,je t:żl]i.]ai,a

a5t3:': ]-a]""i,.iżjZ] aaaa] ] z']ar-,/l: ]iż9|ai9. : -a!:a]]l: !Jll]lż3 ]r|,:] -.]ż ] -ślr l :
-:

25. Przeta19 uważa się za zamkn]ęty z chwia podpsanla protokołu. Przewodniczacy Kornisjl
przetarqowei żaW]adałnla o WynikU przetarqu pisemn]e (rÓWnowazne dro9ą mailoWą)

Wszystklch, którzy złoży]l ofeńy, W terminie nle dłuźszym n]ż 3 dni od dnla rozstlzygnięcia
przetargu, chyba źe podczas ogłoszen]a Werdyktu KonTlsjl sa obecni Wszyscy oferenci,

27,]ezell osoba ustaona jako \r'/ygryWająca przeta19 odmóWj zakupu, Kornisja przetargowa

WskażUje jako ll\iyqryWa]ącego oferenta, który Zaproponował kolejną pod Względem

wysokośc] cenę spośród pożostałych ofeft, Z osobą, która Zaoferowała koejną na]Wyższą

cenę zostanie podpisana Urnowa splzędazy. 
_

28, sprzedawca, Hodo\,via Zarodowa ZWierżąt ,,Zołednica" sp, z o,o, żastrzega sobie moż iwość
odWołania ]ub żmiany WarunkóW przetarqu W calości lub częśc bez podania przyczyn.

29, Przekazanie przedmiotu prżetargu nastąp nież\r'locżnle po podplsaniu umowy z Nabywcą

Zaksię9olvan]u na koncje sprzedającego kwoly należnej za prżedmlot przeta19u, cena
nabycii pomnieiszona będzie o !Ąiysokość \,Vadium i uiszcżona przelewern na konto spółkl.

30,Wadluri żWraca się niezwłocznie (jednak nie późnie] niz przed uplywem 3 dn]) po

Zan,]knięclu, odwołanl!, Uniewaznieniu lub Zakońcżeniu przetargu Wynikiem negatywnyrn,

3l,!V terrn nle 30 dnl od dnla rozstrzygn]ęcia przetargu osoba usta ona jako nabywca

n eruchomoŚcl zostanie ZaWiadomlona o miejscu i terminie ZaWarcia urnowy sprżedazy

nieruchomości, Wyznacżony termin nie n,]oże być krótszy nlż 7 dni od daty zawiadom]en]a,

32. Nle później nlz na 3 dni przed dniem podplsanla un,]owy sprżedaży nieruchon,]ości, naby\,Vca

nierL]chomości żobowiążany jest zapłac]ć kwotę róWną 10070 ceny nleruchorności osiągniętej

W przeta19u, pon,]niejsżoną o k\,Votę Wpłacone9o Wadium. N]eopłacenie należnej kwoty
powodu]e odstąplen]e od zawalc]a umo\r'/y i prżepadek Wadium,

33, Sprżedajacy, na Wniosek nabywcy, może WyraZić z9odę na rożlożen]e płatności na raty,

ż



34, .]eże i osoba Ustalona jako nabywca nieruchomości n e stawi się beż uspraw]ed iwienia W

rniejscu terrninie podanym W zawladomieniu, o któryrn rnowa W pkt. 30 powyżej, Hodowla
Zarodowa Zwierżat ,zatędnica" Sp. z o,o. może odstąpić od zawarcia Umowy/ a Wplacone
Wad]um nie podlega ZWrotoW ,

35, Kosżb/ spcrz3dzenia urńowy notarialnej ponosi nabywca nler!chomości (opłaty notarialne,
5karbowe i 5ądowe, itp,).

36, Przekazanie nieruchomości Nabywcy nastąpi protokołem zdawcżo,odbiorcżym Mi ciagU 1,ł

dni od daty żawarcia urnowy notarialnej,
37, \i/ żakresie spraw, których rożW]ązanie nie jest rnoż iwe przy Zastosowaniu Reguaminu,

Zastosowanie n,]aja prżepi5y kodeksU cywi nego,
38, Spory Wynikające z zapisóW RegU arninu będą rozstrzyqane prżeż 5ąd Wlaśclwy d a sledżiby

or9aniZatora przetarqU,
39, osobą upowaznioną do kontaktóW z zaintereso\,Vanym Zakupern prżedm]otÓW przeta19! jest

p. Beata Rybakowska , te]. 65 5.16 67 00,

załacu niki:

. załaczlik nr 1 \r'/Zór oqłosżenia o pżetargu.

. Załącznik nr 2 Wykaz nleruchomoścj będacych przedrniotern przeta19! oraż stan \i/9 Ksiegi
Wieczystej, Planu 23gospodarov/ania przestizenne9o ilvojewódżkiego Konser\,Vatora ZabytkóW,

. załącznik nr 3 dane ucżestnika przetargu i oświadcżen e o zapoznan u się z przedmiotem
prż3targu,

Żołędnica, dnia 11.o1.2021 r.
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załącznik nr 1do regulaminu Vl ustnego przetargu nieograniczonego

na sprzeoaż nierucńoności zabuoowanej Hzz ,,Żolędnica" sp, l a,o,' (folwark Konarzewo ! dz, żll1,4)

Wzór ogłoszenia o przeta19u

ogłosżenie o przeta19U ustnyr] nieogran cżonym

na sprzedaź nieruchomoścl HZZ,,Zołędnlca" sp, Z o,o,

folwark Konarzewo, grn, RaWicz, dz, 21114, Kslęga Wieczysta nr PoiR/0003B625/7

Hodowla zalodowa zwierząt,,Żołędnica" sp, z o,o,
Zclęd. ca ,1], 63-900 Rawjcz. tel 65 546 67 00

ogłasza przetarg ustny nieograńiczony na sprzedaż
folWalku W Konaźewie, dz. 21l14, gm, RaWicż

cena WyWoławcza: 656.000,00 zi
Przetarg odbedz e się W dniu 25 01 2a21 l óg,l2WsLedżibespółkl,

Reg-u amln przetargLl: !V,łW.zoledn ca.p (Zapytan a PrZgtalg )

Sprzecaja_cy zasirzega sobie plało do ul ewaźnlen a prz9talgu beż podaWa| a plzyczyN
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załącznik nr 2 do regulan]lnu V] ustnego pzetar9u nieograniczonego
ra 5prledaż lieruchomoŚci zabLdowanej Hzz ,,Żalędńca" sp, z o,o.

(folwark Konarzewo I dz. 2u 14)

ogłoszenie o przetar9u L]stnym nieoqranicżonym
1a śpr7eod// - errJ.,o.^ośC; l'1 .Ża,ęól , d'so, 7 o.o,

fo]Wark Konarzewo, 9m, Ra\,!lcż, dż, 2111,1, K5]ę9a Wieczysta nr PolR/00038625/7

LP Nr
dzialki Ihal

Lokalizacia cena

tzł]

KWota

Izł]

Postąpienie
LzłlMieiscowość

1 2,3341 konarzewo 656 000,0o 65 600,00 7 00o,0o

. lvykaz składników zawafto w operacie szacunkowyrn

. Lokaliżacja geograficżna przedr.iot! sprzedaży:
ima

. STAN WG KSIĘGI WIECZY5TEJi KlV nr PolR/0o038625/7 prowadzona prżez sąd
Rejono\,Vy W Ra\,Vicżu, IV u/ydzjal Ks ą9 \n/]eczystych,
. Dżał I-o (ożnaczenie nierUchorrości): Konarzewo, gn], RaWlcZ, dzjalk3 nr 21,/14 stanoVViaca

9runty rolne zabudo\i/ane oraz dżiałk3 nr 21,/12 o polvierzchni łacznej 2,4624 ha,
. Dżiał I,SP (spi5 praV! Z!,/jąZanych ż,i/lasnośc ą)j Wp]sóV\i brak
. D,d, .l ( \id- oi// *ooo,/,a-1,oco,,1 ',.-,/l',lo?dl ca'sp, zo,o,
. Dział I11 (prawa, Toszczenia ]ograniczenia)

Wzrnianka o zabytku: żespół pałacowo - parkowy obe]n,ujacy dżiałkę nr 45/2, potożoną W
DabróVlce Wpisany do re]estru Zaby]:kó\^/ Woj Wielkopo]sk]ego pod nr 480/u/LKP/A
, pra,r'/o slUzebnośc] 9rL]nto\,,/ej nieodpletnie i na cżas nieokreŚ]ony na nierUchomoŚc
stano\r']iacej dziaikę nr 21/1.1, polegająca na prawie przecr]odu ] przejazdU prżeż cżęść dżja}ki n.
21l14 w qanlcy z dz ałką nr 21/13 ,,V pasie d.ogl o szerokośc 5 metróV\i, l,Ą/ żakresle niezbędnym
do korżystan a z n]eruchorności \r'ladnącej l urioż i\,vja.]acyi]] dostęp do drog pub] cżnej
prorradzacej Z RaWicża do Pon eca ż9odnie z §2 uTnoVVy ustanol]Vienia służebności 9runtov!el,
. Dzial IV (hipoteka)] WpisóW brak,

. STAN WEDŁUG PLANU zAGosPoDARoWANIA PRzEsTRzENNEGo: na terenie objetyrn
niniejszą opinią nle żost3ł opraco\r'/any n-]ejscowy pan zagospodarowania przestrzenneqo, W
ż.kres]e planowania przestrzenneqo Rada G..iny Ra!,/jcż pod]eła L]chwalę (Nr XXVI,| 265/2016 z dnla
11 ]piec 2016 r,) \r'/ sprawie stldiUn] uwarunkowań i kierunkóW Zagospodarowan a prżestrzennego,
!V stud urn ty.n dż]alka nr 21/14 Znajduje sę na lerenach ożnacżonych jako ośrodek prodJkcj
rolnej oraz tereny zabudowane i Zain\rveśtowane.
. STAN WG DECYZJI WoJEWÓDZKIEGo KoNSERWAToRA ZABYTKÓW (nr rejestru
279|342lĘ z dnia 29 paźdżjern ka 1968r, rr'loje\,VódZki Konser\,Vator ZabytkóW \,V PoZnanlu decyz]a
s\r'/oją u/pisał do rejestiL] Zabytkó\r'/ jako dobro ku]tL]ry zespół d\,vorski obejmujący dWór, oflcynę
Zabudovvania gospodarcze W Konarzewie, u/ użasadnieniu opisał, że d\,VÓr Vlniesiony żostał W 1

połov,/je XIX W,, część s/schodnla - neogoby'cka dobudo,,!ana Została W latach późn]e]szych, ofjcyna,
st3ln e ] żabudo\,Vania gospodarcze pochodzą Z 1 połowy XIX Wieku, a park dworski, krajobrażo,,^jy,

za}ożony żostał okolo polowy XIX W. Przedmlotovla Wycena obejrr]uje tyIko cżęść obiektóVv

Zabytkowych Wpisanych W tej decyżjl, §, stalni z domen,] stan9reta, splchlerża i ogrodżenia z bran,]ą.
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Wykaz nieruchomości będących przedmiotem przetar9u oraz stan w9 Księgi Wi€czystej,
Planu zagospodarowania przestrzennego iWojewódżkiego Konserwatola zabytkóW
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lzałącznik nr 3 do reguiaminu VI ustnego pźetalg! nieograniczoneqo
"]a sprzeoaż nieruchomości Zabudowanej dzz,,Żołęanica" 5p. z o.o.

(folwatk Konarzewo/ dz, 21lL4)

Dane uczestnika przeta19u
iośWiadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetar9u

ogłoszenie o Vllstnyrrj przeta19U n eograniczonyn]
na sprżedaż n]eruchomoŚc] HZz ,,żotęd|ica" sp, z a.a.

fo Wark Konarzewo, grn, RaWicZ, cz, 21,11.1, Ksiega \r'/ieczysta nr PolR/OoO3B625/7

1 lmię inazwisko/ nazwa

2

3
kontaktoWego (kom.)

1 Adres e-mail

Nr rachunku bankowego

ośWiadczam, iż akceptuje regulamin VI nieograniczonego pąetargu Ustnego na sprzedaż
nieruchomości HZz ,,zotądnica" sp. z o.o, folwark Konarzewo/ 9m. Rawicz, dz, 27lt+ Księga
Wiecżysta nr PolR looo3a625l7 oftz znany jest mi stan prawny nieruchomosci.

!]iej scol,^/ośc r dat3 Cżyte ny podpis oferenta
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