
Warunki udziału w aukcji:

1.   Do   aukcji   przystąpić   może   osoba   fizyczna   legitymująca   się   pełną   zdolnością   do   czynności
prawnych,   spełniająca   warunki   stawiane   działkowcom   i   członkom   stowarzyszenia   w   Statucie
Stowarzyszenia  (dostępny  na  pod  adresem  www:  https://  rodhutnik.  wordpress.com
/regulamin/statut-stowarzyszenia/) oraz ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych.

2.   Osoby   zainteresowane   udziałem   w   aukcji   mogą   wziąć   w   niej   udział   osobiście   lub   przez
pełnomocnika. Pełnomocnik musi legitymować się oryginałem udzielonego mu pełnomocnictwa
lub jego odpisem, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uczestnika.

3. Uczestnicy oraz pełnomocnicy uczestników przed rozpoczęciem aukcji obowiązani będą okazać
dokumenty tożsamości.

4.  Przystąpienie  do   aukcji  równoznaczne   jest   z  akceptacją  przez  uczestników   wszelkich   praw   i
obowiązków nałożonych na działkowców w Stowarzyszeniu.

5. Aukcje prowadzi osoba wyznaczona przez Zarząd Stowarzyszenia.

6. Cena wywoławcza wynosi – 2.500,00 zł

7. Wadium wynosi – 250,00 zł

8.  Po  otwarciu  aukcji  prowadzący  aukcję  podaje  licytantom  do  wiadomości:
a) przedmiot aukcji;

b) cenę wywoławczą;

c) warunki dotyczące wysokości postąpienia;

d)  imiona i nazwiska licytantów,

Przebieg aukcji:

1. Przystąpienie do aukcji (zaoferowanie, co najmniej jednego postąpienia powyżej kwoty 
wywoławczej) oznacza, że licytujący zapoznał się ze stanem technicznym i faktycznym działki oraz 
nie wnosi zastrzeżeń.

2. Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.

3. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej za znajdujące się na działce nasadzenia i 
obiekty,  przeznaczone do sprzedaży.

4. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.

5. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia
licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

6. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia



7. Nabywca bezzwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia przybicia, jest 
zobowiązany zapłacić cenę nabycia.

8. Wszelkie koszty związane z nabyciem działki ponosi nabywca.

9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje bezzwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 
dni od wpłacenia ceny nabycia (decyduje data wpłynięcia środków na konto Stowarzyszenia).

10. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub jej zamknięcia bez podania 
przyczyny.

11. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków oraz terminu aukcji bez
podania przyczyny.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
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