
Zaakceptowano:

in ustnego przetar9u nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomoŚci Hzz ,,zołędnica" sp. z o.o. I

folwark Konarzewo,9m. Rawicz. dz. 21l14, KW nr Pol R l ooo3a62517 (v)

1. Przetarg Wszczynany jest poprzez opublikowanie począWszy z dniem 15.12.2020 r.
ogłoszenia o pęetargu (zaĘcznik nr 1do regulaminu): na Www.zolednica.pl, W gazecie
Panorama Leszczyńska, Życie Rawicza, Życie Gostynia, Www.dawro,pl/
Zolednica/folwarkkonarżewos, Www.olx.pl, pop.zez direct mailing do klientóW Dawro.pl i

poprzez Wywieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń W siedzibie spółki HoDoWLA
ZARoDoWA ZW1ERZĄT "ZoŁĘDNICA" sp. Z o.o.

2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż środkóW trwałych HoDoWLI ZARoDoWEJ ZWIERąT
"ZoŁĘDNICA" sp. z o,o. Wymienionych W załączniku nr 2 do ogłoszenia.

3. Zainteresowani mogą obejzeć przedmiot sprzedaży po Wcześniejszym uzgodnieniu terminu;
Tel. 65 546 67 o0.

4, W przetargu mogą Wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizaryjne
nie posiadające osobowości prawnej.

5. Udział W prżetargu Wymaga Wniesienia Wadium W WysokoŚci 10olo ceny Wywoławczej.
Wadium naleł Wpłacić przelewem na konto spóki W PeKao sA 87 L24o 1747 LLLL
ooLo 6072 9443 |ub za zgodą spruedającego W kasie spółki. Uczestnik przetargu ustnego
podaje swoje dane kontaktowe W załąeniku nr 3.

6. Prawidłowo Wpłacone Wadium, to Wadillm które zostanie Zaksięgowane na koncie
sprzedającego do dnia przetargu" Wadium Wpłacone pźez uczestnika, który Wygrał przetarg
zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się łvycięzcy od zawarcia Umowy,
Wadium ulega pęepadkowi na żecz spzedającego, osobom, które przetarg pęegrały
wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni.

7, oferent pęystępując do pęetargu akceptuje niniejszy regulamin i ośWiadcza, że znany jeś
mu stan prawny nieruchomości.

8. Nabywca ponosi Wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z
pzeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.

9, Pzetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana plzez Prezesa zarządu
spzedającego. Pracami Komisji kieruje pĘewodniczący Komisji pźetargowej.

10, Przetarg ma charakter publiczny j jest prowadzony W formie pżetargu ustnego.
11.cena Wywoławcza nieruchomości jest ceną minimalną i jest to €ena netto. cena

W\^^,ioławcza spĘedaży jest ceną Uśaloną W operacie szacunkowym zaakceptowanym przez
organ Właścicieiski.

12. z ol'erentem, który Wygra pzetarg ofeńowy z ceną ofeńy poniżej 50,000 EURo zostanie
zawarta notarialna umowa sprzedał (nie dotyczy),

13, z oferentem, który lvygra przetarg ofeńowy z ceną oferty powyżej 50.000 EURo, zostanie
zawarta przedwstępna notarialna umowa sprzedał a następnie po uzyskaniu zgody organu
nadęędnego, zawarta będzie ostateczna notarialna umowa spźedażV niei,uchorności,

14, Komisja przetargowa sporządzi protokó z prz eprowadzonego pźetargu, zawierający
informacje o:
a) oznaczenie miejsca i czasu licytacji,
b) imie i nazwisko licytatora,
c) przedmiot przetargu i Wysokość ceny Wywoławczej,
d) ewentualnych obciążeniach nieruchomości,
ei lista uczestnikóW licytacji, z ,,^/yszczególnieniem urysokości i rodzaju Wniesionego Wadium,

D imię, nazwisko i miejsce zamievkania albo firmę isiedzibę nabywcy,
g) cena zaoferowana pEez nabywcę,
h) oznaczenie sumy jaką nab}Tica uiścił na poczet ceny,

7



i) Wnioski i ośWiadczenia osób uczestniczących W licytacji,
j) podpisy licytatoróW oraz podpis nab}"Wcy albo Wzmiankę o przyczynie braku podpisu,
k) imiona i nazwiska pęewodniczącego i członkÓW Komisji przetargowej,
l) data sporządzenia protokołu.

15. Protokół Z przeprowadzonego przetargu sporządza 5ię W trzech jednobrzmiących
egzemplaęachl z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu, a jeden dla
osoby Wyłonionej jako nabywca nieruchomoŚci.

16, Protokó z pęeprowadzonego pęetargu podpisują Przewodniczący i obecni członkowie
Komisji oraz osoba Wyłoniona W przetargu jako nabywca nieruchomości.

17. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do Zawarcia transakcji sprżedał
nieruchomości będącej przedmiotem pzetargu.

18. Przetarg jest Ważny bez Względu na liczbę uczestnikóW.
19. łzetarg uważa się za zakończony Wynikiem negatywnym, jeżeli pzetarg Został ogłoszony

prawidłowo i nikt nie pźystąpił do pzetargu lub żaden z uczestnikóW przetargu nie
zaoferował ceny Wywoławczej nieruchomoŚci.

20, Paetarg odbywa się W obecności oferentóW, W terminie i miejscu podanym W ogłosz€niu o
przetargu.

21. Wchodząc do sali pzetargowej, każdy z uczestnikóW przetargu zobowiązany jest pźedłożyć
Komisji dokument stwierdzający tożsamoŚĆ. Jeżeli uczestnika pzetargu zastępuje inna
osoba, Winna ona pźedłożyć stosowne pełnomocnictwo.

22, Pęeńrg otwiera Pzewodnieący Komisji, przekazując uczestnikom informacje
o nieruchomości, cenie Wywoławczej, terminie Wniesienia zapłaty, skutkach uchylania się od
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości oraz podając do Wiadomości imiona i nazwiska
albo nazwy lub firmy osób, które Wpłaciły Wadium iZostały dopuszczone do przetargu.

23. Przewodnicący Komisji pżetargowej informuje uczestnikóW, że po trżecim Wywołaniu
najwyższej zaoferowanej ceny dalsze posĘpienia ceny nie zostaną pą4ęte.

24. o Wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu zgłaszając ustnie kolejne
postąpienia, z tym że posĘpienie nie może WynosiĆ mniej niż 1% ceny \łĄ/Woławczej, z
zaokrągleniem do pełnych tysięcy złotych, Wg algorytmu; 1olo x 656.000,00 zł = 6.656,00 zł,
a z opisanym zaokrągleniem postąpienie Wynosi mlnimum 7.oo0.00 zł.

25. Po ustaniu zgłaszania poĘpień pĘewodniczący Komisji pzetargowej Wywołuje trzykrotnie
ostatnią najwyższą cenę i zamyka pnerarg, a naśępnie ogłava imię i nazwisko osoby albo
nazwę lub firmę, która przetarg Wygrała.

26, Pęetarg UWaża się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Pęewodniczący Komisji
pżetargowej zawiadamia o Wyniku pzetargu pisemnie (rÓWnoważne drogą mailową)
Wszystkich, króęy zlozy|i oferty, W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia rozstrzygnięcia
pzetargu, chyba że podczas ogłoszenia Werdyktu Komisji są obecniWszyscy oferenci.

27. Jeżeli osoba ustalona jako W_VgryWająca przetarg odmóWi zakupu, Komisja przetaĘowa
Wskazuje jako Wygrywającego oferenta, który zaproponował kolejną pod względem
Wysokości cenę spoś|ód pozostaŁlcl] ofert. Z osobą, która zaoferowała kolejną najwyższą
cenę zostanie podpisana umowa sprzedaży. 

.

28. sprżedawca, Hodowla zarodowa zwieęąt ,,Żołędnica" sp. z o.o, zastrzega sobie możliwość
odwołania lub zmiany WarunkóW pęetargu W całości lub części bez podania przyczyn.

29. Prlekazanie pęedmiotu plzćtargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i

zakięgowaniu na koncie sprzedającego kwoty należnej za przedmiot p.Zetargu, cena
nabycia pomniejszona będzie o wysokość wadium i uiszczona przelewem na konto spółki.

30. Wadium zwraca się niezwłocznie oednak nie później niż przed upł}$/em 3 dni) po
zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub Zakończeniu przetargu Wynikiem negatywnym.

31,W t€rminie 30 dni od dnia rozstźygnięcia pęetargu osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy spEedaży
nieruchomości. Wyznaczony iermin nie może b},ć krótszy niż 7 dni od daty zawiadornienia.

32. Nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania Umowy sprzedaży nieruchomości, nabywca
nieruchomości zobowiązany jest zapłaciĆ kwotę ńWną 100o/o ceny nieruchomości osiągniętej
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załaczniki:

załącżnik nr 1 - Wżór ogłoszenia o przetargu

. załącznik nr 2 wykaz nieruchomości będących przedmiotem pżetargu oraz stan w9 księgi
Wieczystej, Planu zagospodarowania przestrzennego iWojewóczkiego Konserwatora Zab\,tkóy/.

. załącznik nr 3 dane uczestnika przetargu i oświadczenie o zapożnaniu się ż przedrniotern
pżetar9u,

Żołędnica, dnia !4.L2,2o2o l,

3

W przetargu, pomniejszoną o kwotę Wpłaconego Wadium. Nieopłacenie należnej kwoty
powoduje odstąpienie od zawarcia umowy i pęepadek Wadium.

33. spazedający, na Wniosek nabywcy, moźe Wyrazić zgodę na rozłożenie płatności na raty.
34. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości n'e stawi się bez usprawiedliwienia W

miejscu iterminie podanym W zawiadomieniu, o którym mowa W pkt. 30 po\Ąyżej, Hodowla
Zarodowa ZWierZąt ,,zołądnica" sp. Z o,o. może odsĘpić od Zawarcia umowy, a Wpłacone
Wadium nie podlega Zwrotowi.

35. Koszty spolządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości (opłaty notarialne,
skarbowe i sądowe, itp.),

36. Przekazanie nieruchomości Nabywcy nasĘpi protokołem zdawczo-odbiorczym W ciągu 14
dni od daty zawarcia umowy notarialnej.

37.W Zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest moż|iwe przy zastosowaniu Regulaminu,
zastosowanie mają pęepisy kodeksu cywilnego.

38. spory Wynikające Z zapisóW Regulaminu będą rozstlzygane przez 5ąd Właściwy dla siedziby
orqanizatora przetarqu.

39. osobą upoważnioną do kontaktóW z Zainteresowanymi zakupem przedmiotóW pźetargu jest
p. Beata Rybakowska - tel. 65 546 67 00.



załącznik nr 1do IegUlaminu V ustnego pźetaĘu nieograniczonego
na spżedaż nieruchomości zabudowanej Hzz ,,Żołędnica" sp, z o,o.

(folwark Konarzewo, dz. 2LlL4)

Wzór ogłoszenia o przetargu

ogłoszenie o przetargU ustnym nieograniczonym
na spęedaż nieruchomoŚci HZZ,,Zołędnica" sp. z o.o.

folwark Konarzewo, 9m. Rawicz, dz,2uI4, Księga wieczysta nr PolR/00038625/7
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Hodowla zarodowa zwierząt ,,Żołędnica" sp. z o,o.
Żołędnica 41,63-900 Rawicz, tel. 65 546 67 00

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na §przedaż
folwalku w Konarzewie, dz. 2lll4, gm. Rawicz

cena Wywoławcza: 656.000,00 zł
P,z etarg odbędzie się W dniu 08,01,2021 r, o g, 11 W siedzibie spółki,

Regulamin pżetargu; WWW.zolednica,pl (Zapytania i Przetargi)
Spżedający zastżega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podawania pęyczyn.



załącznik nr 2 do regulaminu V ustnego przeta19u nieograniczonego
Ia spęedaż nie,uchomości ./abLdowanej H77 ,,Żolęd1'-.a" sp. z o.o.

(folwark Konarzewo| dz. 2Ill4)

Wykaz nieruchomości będących przedmiotem przetar9u oraz stan w9 K5ię9i wieczystej,
Planu zagospodarowania przestrzennego iWojewódzkiego Konserwatora zabytkóW

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
na spęedaż nieruchomoŚci HZZ ,.Żołędnica" sp. z o.o.

folwark Konarzewo, gm. Rawicz, dz. 2lll4, Księga wlec4,|sta nr PolR/0003B625/7

LP t{r
działki [hal

Lokaliżacja
Kwota

wadium
tzĘGftina

1 21l14 2,3341 konarzewo Rawicz Wielkopolskie 656 ooo,oo 65 600,00
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cena

ńetto
Izt]

PośĘpi€ni€
tzĘ1,1l€lśćowość Woiewódżtwo

7 oo0,o0

. wykaz składników zawańo w operacie szacunkowym,

. Loka]izacjageograficżna przedmiotuspźedaży:
httD|//maDV.oeooorta1.ooV,DllimaD/?]ocale=ol&oui=neW&sessjonlD=3511458
. STAN WG KSIĘGI WIECZYSTEJ: KW nr PolR/00038625/7 prowadzona przez sąd

Rejonowy W RaWiczu, IV Wydział K5iąg Wieczystych.
. DZiał I-o (ożnaczenie nieruchomości); Konazewo, 9m, Rawicz, działka nr żlli4 stanowiąca
grunty rolne zabudowane oraż działka nr 21112 o powierzchni iącznej 2,4624 ha.
. Dział I-sP (spis praW Związanych z Własnością): WpisóW brak
. Dział II (Waslośc): Hodow,a Zarodowa zwieaąl ,,Żo)ędĄica" sp, zo,o.
. Dział III (prawa, roszczenia iograniczenia)
- Wzmianka o Zab}tku| zespół pałacowo parkowy obejmująry dztałkę ff 4512, położoną W
DąbrÓWce Wpisany do rejestru Zab),tkóW Woj, Wielkopolskiego pod nr 4BOIWLKP/A
- prawo służebnoŚci gruntowej nieodpłatnie ina czas nieokreŚlony na nieruchomoŚci
stanowiącej działkę nr 2|174, polegająca na prawie przechodu i pfze]azdu Wzez część dzialki nl
2Il14 w qanicy z działką nr 2U13 W pasie drogi o szerokości 5 metróW, W zakresie niezbędnym
do korzystania z nieruchomości Władnącej i umożliwiającym dostęp do dro9i 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 objętym
niniejszą opinią nie został opracowany mięjsco\Ąy plan zagospodarowania przestrzennego. W
zakresie planowania przesti-Zenne9o Rada Gminy Rawicz podjęła uchwałę (Nr )cxvł265lż016 z ćn,a
11 lipiec 2016 r.) W sprawie studium uwarunkowań i kierunkÓW zagospodarowania przestrzennego.
W studium tym działka ff 27114 znajdlje 5ię na terenach ozn.]czonych jako ośrodek: produkcji
|olnej oraz terenv ZabUdowane i zainwestowane.
. STAN WG DECYZJI WoJEWóDZKIEGo KoNSERWAToRA ZABYTKóW (nr rejestru
279l3Ą2lA) z dnia 29 paździemika 1968r, Wojewódzki Konserwator ZabytkóW W Poznaniu dec}żja
s!./oją Wpisał do rejestru zab}tkóW jako dcbro ku|tury zespół dworski obe]mujary dwór, 9ficynę
zabudow3ni6 gospodarce W Kcnerzę,ylie, W uzas3dnieniu opisał, że dwÓr lvniesiony został u/ i
połowie XIx W., część Wschodnia - neogotycka dobudowana Została W latach późniejszych. oficyna,
stajnie i zabudowania gospodarcze pochodzą z 1 połowy XIX Wieku, a park dworski, krajobrazowy,
założony żostał około poło\Ąy XIX W. Przedmiotowa Wycena obejmuje tylko cZęść obiektóW
zab}tkowych Wpisanych W tej dec}żj;, q. stdjni z dornem stangreta/ spich]erza i ogrodzenia z bramą.



załącżnik nr 3 do reguIaminU V ustnego przetargu nieograniczonego
na sprledaż 1ieruchomoŚci zabuoowanej HZz .,Żo,ędniLa' sp. z o.o.

(folwark Konarzewo, dz. 2I l 14)

Dane uczestnika przetar9u
i oŚwiadczenie o zapoznaniu §ię z pr.edmiotem przeta€u

oqłoszenie o V ustnym przetargu nieograniczonym
na sprżedaż nieruchomoŚci HZZ,,Zołędnica" sp, z o,o.

folwark Konarzewo,9m. Rawicz, dz. 2U14, Księga Wieczysta nr PolR/00038625/7

1 lmięinazwisko/neżwa

2 Adres

3
Numer telefonu
kontaktowego (kom.}

4 Adres e,mail

5 Nr rachunku bankowego

ośWiadczam, iż akceptuje regulamin V nieogranicżonego pzetargu ustnego na sprzedaż
nieruchomości HzZ,,Żołędnlca" sp. Z o,o. folwark Konarzewo,9m. Rawicz, dz. 2U14, Księga
wieczysta nr PolR/00038625/7 oraż znany jest mi stan prawny nieruchornoŚci.

lv] iejscowość i data c.rytelny podpis oferenta
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