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. Zarzyd Powiatu w Otwocku
oglasza drugi ustny przetargnieograniczony nasprzeda? niezabudowanei nieruchomo6ci

stanowiEcej wlasnoSd Powiatu Otwockiego

Opis i ptzeznaczenie nieruchomoSci:

Przedmiotowa nieruchomo6i znajduje sig pomigdzy centrum miasta a peryferiami. Polo2ona
jest w p6hrocno-zachodniej czgsci miasta, w niedalekiej odleglo6ci od rzeki Swider.

Dla powyLszej nieruchomo6ci S4d Rejonowy w Otwocku IY Wydzial Ksi4g Wieczyslych
prowadzi ksiggg wieczysta o numerze WA1O/00076022/9.

Dzialka ew. nr 13/9 z obr. 5 nie posiada bezpo6redniego dostgpu do drogi publicznej moze byi
on jedynie zapewniony po dzialce ew. nr 13/1,1, z obr. 5 stanowi4cej drogg wewngtrzn4, kt6rej udzial
powinien by( zbyty na rzecz nabywcy dzialki ew. nr 73/9 zgodnie z decyzj4 z dnia 20.12.2012 r.
Prezydenta Miasta Otwocka nr 48'1./1.2 znak: WGGR.6831.50.2012.JC.

Przedmiotowe dzialki powstaly w wyniku podzialu dz. ew. m 73/2 o powierzchni1,7646ha z
obr. 5 w Otwocku zatwierdzonego decyzj4 Prezydenta Miasta Otwocka nr 487/12 z dnia 20 grudnia
2072 r. znak WGGR .6837.50.2012.JC.

Nabywca nieruchomo6ci bgdzie zobowiqzany do ustanowienia nieodplatnej sluzebnoSci w
postaci udostgpnienia podziemnej instalacji kanalizaclnej na rzecz kaldoczesnych wla6cicieli
nieruchomo6ci oznaczonej jako dzialki ew. nr 73/72,73/70,13/ 4 z obrgbu 5 w Otwocku przez okres 3
lat od dnia nabycia nieruchomo6ci. Nabywca nieruchomo6ci bgdzie zobowi4zany do ustanowienia
nieodplatnej sluzebno5ci w postaci udostgpnienia sieci wodoci4gowej na rzecz kazdoczesnych
wla6cicieli nieruchomoici oznaczonej jako dziatki ew. nr 13/1,0,73/4 z obrgbu 5 w Otwocktr przez
okres 3 lat od dnia nabycia nieruchomo6ci. Nabywca nieruchomoSci bgdzie zobowi4zany do
ustanowienia nieodplatnej sluzebno6ci w postaci udostgpnienia sieci elektroenergetycznej na rzecz
kazdoczesnych wla6cicieli nieruchomoflci oznaczonych jako dzialki ew. nr 13/3,13/5,73/6,13/70 z
obrgbu 5 w Otwocku przez okres 3 lat od dnia nabycia nieruchomo6ci. Nabywca nieruchomo6ci we
wlasnym zakresie zapewni dla nabytej nieruchomo6ci w okresie 3 lat od dnia nabycia nieruchomo6ci
bezpo6rednie przylycza medi6w w postaci: energii elektrycznej, telekomunikacfnej, sieci
wodoci4gowej i kanalizacfnej, kt6re s4 dostgpne w ul. Zacisznej.

Przedmiotowa nieruchomo3i jest objgta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzenrrego obszaru przyleglego do rzeki Swider na terenie miasta Otwocka - etap I zatwierdzony
uchwal4 Nr XXI/205/2000 Rady Miasta Otwock z dnia23 maja 2000 r. (Dz.rJrz.Woj.Maz. Nr 82 z
dnia 27 lipca 2000 r. poz. 828). Szczeg6lowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotycz4ce dz. ew. nr 13 / 9 i 13 /77 z obrgbu 5 w Otwocku okre6laj4 j4 jako poloZon4 na
terenie oznaczonyrn symbolem U - tereny uslugowe na kt6rych dopuszcza sig funkcje zwi4zane z
o6wiat4, wychowaniem, ochron4 zdrowia, kultur4 i wypoczynkiem, a takze dopuszczabudownictwo
mieszkaniowe towarzysz4ce obiektowi uslugowemu, pod warunkiem, 2e buduje go wla6ciciel obiektu
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eszkaniowych, a dzialka uwzglgdnia minimum

z uwagi na to, 2e nieruchomo6i znajduje sig w

uzgadniania z wlaSciwym Konserwatorem

waniem terenu i planowanych inwestycji

kubaturowych.

Do ceny sprzedahy zostanie doliczony 23tt/opodatek VAT'

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda?' nieruchomo6ci odbgdzie sig 20'12'2016 r'

o godz. 10@w siedzibie star"ostwa Powiatowego w^ ot*ocku ptzy ul' G6rnej 1'3 - pok6j nr 121 (sala

konferencyjna).
Wadiumna|e2ywplaci6wpieni4dzuwwysoko6cipodanejwtabelinajp6Zniejdo

16.12,201,6 r. na ni2ej podany nu towego starostwa Powiatowego w otwocku:

W tytule wplaty nale?y poda6 numer dzialki'

Wadium wplacone ptzez osobg, kt6ra wygra 
--na 

poczet ceny

nabycia. Wadium ptzepada na rzecz,sprzedaj4cego w rzez tg osobg od

zawarciaumowy lub nil stawienia sig bez uspiawi-dli* arcia umowy' o

kt6rym wczesniej zostanie powiadomiona przez organizatota ptzetargu' zwrot wadium

uczestnikowi, kt6ry przetatgu.,i" *ygrul, nastgpuje niezwlocznie nie p6Zniej ni' w terminie trzech

na liczbg uczestnik6w, ieLeli chociaz jeden uczestnik

wolawczej. Zasfizega sig prawo odwolania przetarga z

aniu przetargu zostanie ogloszona w formie wladciwej

dla ogloszenia o Przetargu.
Ogloszenie o pizetargu opublikowano na stronie internetowej: www.bip.Powiat-otwocki'pl

w zakladce NieruchomiScl lak iOwni eL wywieszono na tablicy oglosze6 tut' Starostwa Przy ul' G6rnej

13 i ul. Komunard6 w 10 orazopublikowano na stronie: www.monitorurzedowy'pl

Zarz4d powiatu w Otwocku nie ponosi odpowiedzialnoSci za wady ukryte nieruchomo6ci,

kt6rych nie mozna bylo stwierdzii na podstawie posiadanych dokument6w prawnych'

ZarzEd. powiatu w Otwocku sprzedaje nieruchomo6d na podstawie danych z ewidencji

grunt6w ibudynk6w. Nabywcy po natyciu nie przysluguie roszczenie wobec Zarzqdu Powiatu

iu Otwocku z tyhtluewentualnej r62nicy w powier zchni nieruchomo3ci.

Dodatkowych informacji na temat przedstawionej nieruchomo6ci oraz warunk6w przetargu

uzyska( moLna w Wydziale Gospodarki Nieruchomo6ciami z siedzib4 w Otwocku - Swidtze'

ul. Komunard6w 10, *";s.i" D, pok. 20, 27 tel.: 788-15-34 w.365,361, e-mail: nieruchomosci@powiat-

otwocki.pl.

Przewodnic zycy Zarz4du Powiatu
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