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Zarzqd powiatu w Otwocku
oglasza pierwszy ustny przetarg ni€ogianiczony ou.p.r"ouz ni"rurudowanej nieruchomosci

? u|, S !.4 ji(-jsi-,f

Sprawe prowadzii J6zef Michatowski (inspektor) tet. (22) 7e8_15_34, wew. 361

Opis i przeznaczenie nieruchomosci:
Przedmiotowa dzialka polozona iest na terenie otwo^cka pomicdzy ul. Koszykow4 a ul. Mickiewicza. Ksztalt dziatki jestzbli./ony do lr6jkqla. Dzialka erunru o n, e,^. t3,li z oUrqUu S.r Oi*o"t u nie.,"sr ,aUuOo*anu--.pr.filgu-irr., n,q
ff:;:"#tr1ffiff;trc.zna 

nistieso naritcia. oziatt<a ew-irr-tvri ,"'u aor,ep o" medidw w postaci: energir irefrrycznel,
roszykorvel.r,raby"wc;;;;;;;;,"fii::i*jJ:,_'Jll"j;TJ,*:;::T"",:1r""""f;J':il;ff#"tm:";;"?"*;

i:t;.rrj:ffi'!"j"[Ti::?.;| .na 
rzecz zaktad, 

"n",g"ty"rn.go 
i rJa""r"r"y"n wlascicieti nieruchomosci w postaci dziatki

llii]13."t;13 ii":*orvym planem zagospodarou6lli4 p12q5112snnego obszaru pr./yteglego do rzeki swider na rerenie mrasraurwocka elap I zalwierdzonv uchwarq Nr xxr,205/:ooo nu,iy vli.'u oi"o.t, oniu 2l maja 2000 r. (Dz. rJtz. woJ. Maz.
il,?.:.T:.'"1 liil,iS'jj,i;; t28t Szczegdrowe ,',;i.;;;r.;."l*"eo pranu zasospodarowania przesrrzcnneso

".r"e";";kiJ,y.;;;;;.,#,:il,'"il""',T;:#Ti]jffitl:,1"",1"",,i,:fi::rumli::1n":f["*ru";*:itakze dopuszcza budownictwo mieizkanrowe towarzysz4ce obiektowi usluso,

;iii,[[H[11fii]:[;n:5;*f?::::lr' prJ"ri,r#i""r"""*vJ:i:?fiil lli#:l*ffi"H',?t"',""I11ff]
obowi4zek ",g;J;;";-;;ft.'i';#llil#"ll;,Xi,lfl[],i_fli.;#1,_tr.;f#.if{X!"tr"j"ifr11#*;'"igT,:ptanowanych inwestycji kubaturowych.
Pierwszy ustny przetarg nieoeraniczony na sprzedaz nieruchomoSci odbfdzie^si€ w driu g erudnia 20r4 r. o godz.l2- r\ siedzibie slarotr"i po*iiro*.go r oL" o'"r, fzl ;. ail'ii' ;".., nr rr I rsara konrerencyjna).

ljj-,11 "^"V.t"loSci podanej w tabeti natezy wptaci( naip62niei do dr
ij:ll:yL r:ir.*"go'* o*o"r.u-ur. c6rna rr. nr 07 800i 0*, ;oo, *lil i.il,ottj. 

2014 r. n^ konto depozytowe
waotum wplacone przez osobi. ktdra
nabycia zosianie doric,";y it;;;d*JJiT fi:||jfl'r".:ff 'j":?:[T.T:::] ::lv nabvcia...Do wvricyrowanei ceny
osobg od zawarcia umowy lub ;ie Jawienia .iq r", uJpr;LdriJ;;;",'.':.:31::c: y.przvpadku uchvlenia si€ przez tQ

wczesniej zostanie powiadomiona o;,;; ;;;;"i;"",. ;#;;:?l::1",.:::.T'n1: ' .t'."Jt"y zawarcia umowy, o ktdrym
nastspuje niezwroczn,. "i;;t;il #;'fi?1";1x'"Tili,".jTf; ,:;#;iiJl,Trl:';;;1;t ko"l f.'",",g,',ii. 

"yg*r,
fiXE'.: l"'ff'lffi;'- !:;V^Zit:r::,:;:ui-'"'"'i"rto*":.l"iii'i"" ".**:-l:.-:::Ll zaor.er:ie jedno postqpienie
przetargu zostanie osror"oni * ro..iJi"'rl!.t#;:':t":iig::':Tetargu z uzasadnionej przvczvnv rnformacja o'Jwolaniu
ogloszenie o przetargu podano na stronie inle'nero*qi r"1*qp++gLpp!rp! w zakradce Nieruchomoici .iak ftwnie:
;1ffi::'il.n5:Hrisloszeri tut sta'ost'u pi'v ut.G !-ts o,J przv ur. Komunard6* ro oi-'nu .ooni",

Dodatkowych informacii na temat przedstawionej nieruchomosci oraz warunk6w przetargu uzyskad mo,na w
fJ, ,111f:;T:illi 

Nieruchorno6ciami z siedzib{ ; otrv;;k" _ S*ra"*, ,1. Komunard6w 10, wejscie D, pok. 26, 27

wlasnoid Powiatu

Polo2enie
Nr dzialki,

powierzchnia oraz
obrgb ewidencyjny Nr ksifgi wieczystej

Cena
wywolawcza WysokoSd wadium

Cmina
Otwock

miejscowoii
Otwock

dz. ew. nr 13/13 o
pow. 1600 m'?z

obrQbu 5 Otwock
wAtot00076022/9 160 000 zl l6 000 zl

P rzew odnicz4ca Zarz4du powiatu

Otwock, dnia 4 listopada 2014 r.

NIP:5322008671
Regon: 01326868,|

Cospod;rkiN


