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Zarzqd Powiatu w Otwocku
ogfasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzed'li zabudowanei nieruchomosci

wlasnosd Powiatu Otwockir

Poloienie
Nr dzialki,

powierzchnia oraz
obrgb ewidencyjny Nr ksi€gi wieczystej

Cena
wywolawcza WysokoSd wadium

Gmina
Otwock

miejscowosd
Otwock

dz. ew. n l3ll2 o
Pow. Jl)) m_ z

obrQbu 5 Otwock 'N AtO/000'16022/9 590 000 zl 59 000 zl

Opis i przeznaczenie nieruthomoSci:

P rzew odnicz4ca Zarzqdu powiatu

Przedmiotowa dzialka polozona jest na terenie otwocka pomiqdzy ul. Koszykow4 a ul. Mickiewicza. Ksztalt dzialki jestkorzystny, zblizony do trapezu. Dzialka, 
_gruntu .o .nr ew. t3/tz" z obrQbu 5 w otwocku jest zabudowana budynkiemmieszkalnym o powierzchni -OrO":l^ll^1.1-'-]_ -01",rn."-l*try- 

-gilioOur"ryri 
o powierzchni 58 m, (murowanybudlnek maga2yno$y ,, I920 r.- \almagajqc) remontu) j 12 m- {murowan} budlnek magazynor\ y z 1960 r. slanoqiac)czynn4 stacjQ transformatorowq kt6rej podziemne insialacje przecinaj4 ii. ew. 13112 zasilaj4c s4siednie dzialki), kt6rquzykuje zaklad. Energetycznl . Nabyuca nieruchomo(ci bc;ii; zobo;i;;;y do usranouienia nieoapi"r.l .i").i"o*i *postacl zapewnienia przesylu energii elektrycznej na rzecz zakladu energetycznego i kazdoczesnych wlascicielinreruchomosci w posraci dzialek l3lr0, r3l13, :.3rd, l3/8, r3r1, 1316, r3/5 i r3/i z obipbu 5 * O*""[r.-o" u"oy"t"mieszkalnego na dzialce ew nr l3l12 doprowadzone sq media w'po.iuci .ieci telekomunikacyjnej i wodocizgowel.

l:d::czeiie -d::r9e 
do energii elektrvcznei i kanalizacyjnejlest ot""niJ rupe'"niony p tzez dziatki ni-l:7to i t:rt t ourgu sw utwocku Nabywca nieruchomojci w terminie ao dwdch tat od dnia nabycia nieruchomosci tgorr" rot"*if-y o"zapewnienia dla nab)dej nieruchomoici bezposrednich przyl4czy oo 

"n",gii "i"*,.y"rn"., 
oraz do sieci kanalizacvineiDzialka jest obj€ta miejscowvm pranem zagospodarowaria przestrzennJgo 

"br;il ;;;i;il;"-6" Jii|slji'Jr"'"" **",.miasta orwocka etap I zatwierdzonv^ uchwal4 Nr xxl/205/2000 nady-viasta otwo& ,".fiu ls ^i^ioio- r.'rir. v-.Woj. Maz. Nr 82 z dnia 27 tipca 2000 r. poz. 828). i."r"eOi";J ;ri,
przesrrzenneso dotvcz4ce dz. ew. nr 13/t2 z obr'bu 5 w il;.i" "r*"s]":'ilfi.tj1""ff;.riT'i"fiTr::i::ffifsymbolem U - tereny uslugowe na kt6rych dopusicza sip rrnt"ja ,*iaruni z oswlata wychowanigm, ochron4 zdrowi4kulturq i wypoczynkiem' a takze dopuszcza budownictwo miszkaniowe towarzysz4ce obiektowi uslugowemu, podwarunkiem' ze buduie go wlascicigl obiektu uslugowego alu ,urpotul-iu *rusnych potrzeb mieszkaniowych, a dzjalkauwzglsdnia minimum 75olo powierzchni biorogicznie czinnej. J"d";;;'s;i", 

"*di *i", t" ";;;;;;;sc 
'r""jar.;" rie *strefie archeologicznej m v to istniej€ obowi4zek u.guaniunta t;*;;;;; Konserwatorem zabytk6w wszetkich zmian/wr4zan)ch z uZ),tkowmiem terenu i planowanlch inuistycji kubaturowychl

rrerwszy uslny przetarg ni€ograniczony I|a sprzedai nieruchomoici odbgdzie.sit w dniu lJ stvcznia 2015 r. o sodz..!?: w siedzibie Slarosrua powiarouego u Orwocku przl ,f C0..1 il _ i"ii nr rr r rsara konlerency;na).
Wadium w_ wysokosci podanej w tabeli nalezy wplaci( najp6Zniej do dnStarostwa poriiatow"g"'*-ot*""i";. c6rna 13, nr 07 800t 0005 2001 0;; l5;?cznia 

2015 r. na konto depozvtowe

wadium wplacone przez osobQ, kt6ra w]gra_pJz€targ zostaje zaricron" nu foar"t a*y nabycia. wadium prz epada na rzeczsprzedai4cego w przypadku uchylenia sip pzez tQ osobp od zawarcia unowy iuo.nre stawienia siQ bez usprawiedliwienra wterminie i miejsc.r zawarcia umowv, o_,!W1 
-r,vczeilre; 

zostanie 
. 
powiidomro na pnez organizatora przetargu. Zwrotwadium uczestnikowi, kt6ry przetargu nie wygral, nastppuje niezwlocznie nle pozniej ni2 w ciqgu trzech dni od dniarozstrzygnigcia przetargu.

::::lx l^101t: 
wdzny bez wzgrQdu na.liczbQ uczestnik6w, jezeri chociaz Jeden uczestnik zaoferuje jedno posttu cnrepowyzej ceny wywolawczej zastrzega si€ prawo.odwolania pizetargu z uzasaonroneJ przyczyny. Informacja o odworanruprzelargu zostanie ogloszona w formie wlalciuej dla ogloszenia o orzitareu.

Ogloszenie o przetargu podano na stronie internetowej: w zakladce Nieruchotnojci tak 6w rezwywieszono na tablicy ogloszefi tut. starostwa poy ur. ciifr r:-Eprzy ul. Komunard6w l0 oraz na stronie:www. monttorurzedowy.Di

Dodatkowych informacji na temat przedstawionej nieruchomosci oraz warunk6w przetargu uzyska. moina w
#, ,llign1:ilkiNieruchomo6ciamt 

z sieoziua w otnocr.u _ Srnia-,J"l ur. xo.""""oo* ioi*"i#"-il , p.i.-ze,zt

Sp€we prowadzi: J6zef Michatowski (inspektor) tel. (22) 78g-15_34, wew. 36j
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