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w
Olwock. dnia I I sfycznia 2015 r.

Zarzqd Powiatu w Otwocku
oglasza pierwszy ustny przetarg ni€ograniczony ns sprzedaz ni€zabudowanei nieruchomojcr

Opis i przeznaczenie ni€ruchomosci:

Przewodniczqcy ZarzQdu powiatu

Przewodni

spEwe powadzi: Joet Michaloski (insp.ktor) tet (22)7ssts-34, wew.361

BS Otwock
Konto:61 6001 0005 2001 00072528 OOO1

$lasnoSt Powiatu

Nrdzialki,

Nr klitgi wieczystej

Gmina

wAl0/000?6022/9 310 000 zl 3l 000 zl

Prz€dmiotowa_dzialka potozona jest na terenje Otwocka przy ul. Koszykowej (w poblizu ut. Zacisznej) _ drogagruntowa. Ksztah dzialki jest korzysrnv zblizonv prostokEta. Dzialka gruntu o * e* r:l-s z obrpbu 5 w otwocku jest

3l*",y^11 9:11$ \,11 Na dzialce.aajdujq sie.media tj. ujecie wody z hydroforem i sie6 wodociqgo*a zape*n;4"4ca
wooQ .ra sqsrednrch dzrarek oraz siea relekomunikacyjna, dostgpna jest takze energia elektryczna i sie6 kanalizacii;a
przeprowaafzona przez dziu'lkp nr r3lT Nabywca_ ni€ruchomosci bQdzie w proiokore uzgodnien zobowi4zani do

:?l_.:ll1l,i y okresie,3 lat od dnia nabycia dzialki m l3l8 dostawy wody na rzecz mieszkanc6w i uzyrkownitr;w
nr€ruchomoscr s4srednrch omaczonych nr Ii/4 i nr l3/10 z obrebu 5 w otwocku oraz do zapermienia w okesie do 3 lat od
dnia nabycia nieruchomosci do zapewnienia bezposredniego doatepu do rnedidw (sieci elektrycznel i ranalizacyjnej).

. , Przedmiorowa dzialka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru p.i1,f"!i"go aorzeki swider na t€rerie miasta otwocka etap I zatwieidzony uch-wai4 Nr xKv205no00 Rady Miasta otwock z dnia 2i
maja 2000 r. (Dz. Urz. woj. Maz. Nt t2 z ir|la 2j lipca 2rioo r. poz. azsi ir"^gjr.*;;$a"nja miejscowego ptanu
zagospodarowania przeslrzennego dotyczqce arz. ew. n. l3/8 z obr€6u 5 w orwocku;ke$aieJEJako porozon4 na t€renie

:T::j:"|.i.:Tb"h' U rere n) usrusos e na kr6ry c h dopu.zcTa siE fun kcj e ^ tqTa ne z oewiirq, *yc howan ie m. oc h ronq

1ir,"y,1.ly.'jijl 
,-ry,i"ir) nk iem., a rakze dopuszcza budownid$o mieszkaniowe rowar sz4ce obietrowi ustugowemu,poo \^arunkrem. Te buduje go $rascicier obieklu.usfugoseS. dra Taspokajania wrasnych porrTeb mieszraniowych. a

dz-r'alka uwzghdnia minimum ?59d powierzclni biologicznie ciynnej. nziatku'g.untu o n1"*. lr/6 z obr€bu i w otwocku
Jesr zaDuoowana owoma budynkami nie mieszkaniowymi o powierzchni zabudowy 58 rn, (murowany budynek z I92o r.,wymagajqcy remoniu) i 86 rn, (murowany budynek z 1960 r., wymagaj4cy remontuj.

. _ _gierwszy..,stny przetarg nieograniczony na sprzedai nieiuchomosci o;bCdzie sic w dniu 20 marca 2015 r, o
*eecz.tt::,::g.zl!l: :,*":twa 

powiatoueso w otwociu przy ul. c6mej 13 _pok6i;iri i,Eko"ffi;cyF"I-waorun w $]sokosci podanej r? tabeti nat€Zy ldplacia najp6rniej do dnia 16 narca 2015 r. na konto depozytow€
Starostwa Powiatowego w Otwocku ut. c6rna 13,;r 07 80tii 0005;001 0002 ZSZA OOO:. 

'-
Wadium wplacone przez osob€, kt6ra wygra przerarg zosraje zali€zone na poczet c€ny nabycia. Wadium przepada

na rzecz 
_sprzedaj4cego w pr4T,adku uchylenia sit przez r€ osobe oa zawarJra umowy lub nie stawien;a si' bezusprawiedliwienia w t€rminje i miejscu zawarcia umowy, o kt6rym lvczesniej zostanie powiaoomion a przez otgarizatoraprzetarg,. Zwrot wadium uczesrnikowi, kt6ry przetargu nie wygrat, nasr€puje niezwlocz;i€ nie p6zniej niZ w ci4gu trzechdni od dnia rozsrrzygniQcia przetargu.

-^","-,-j:11g -Tli:: ll,lznl 9€z yzgredu na liczbQ uczestnik6q jezeli chociaz jeden ucz€stnrk zaoreruj€ jedno
posqprenre po\lyzq ceny wy$orawczei. Zasrrzega si€ pmwo odwolania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Infoimicja oodwolaniu prz€targu zostanie ogloszona w fornie wlasciwej dla ogloszenia o przltargu.
. . ogloszenie o przetargu podano na stronie internetowej:-www.bio.oowiar-itwocki.ol w zaktadce Nieruchomoici
iak r6wniez $ywieszono na tablicy ogtoszei tut. Sturostwu piry ,iEffi-: orarlfrt. Komunard6w l0 oraz nastronre: www.monitorurzedo\ur'.ol

__. Dod.tkowych informacii na t€mat przedst.wionej oieruchonosci orazwarunk6w pnetargu uzyskaa moznaw Wydziale cospodarki Nieruchomosciami z siedzibq wbtwocku _ Swia."e, ur. Xonunaroow 10, wejScie D, pok.
25, 2? tel.: 788-1S34 w. 365, 361.
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