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Zarz4d Powiatu w Otwocku
oglasza pierwszy ustny prz€targ nieograniczony na sprzeda2 niezabudowanej nieruchomoSci
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Opis i przeznaczenie nieruchomoSci:
Przedmiotowe dzialki stanowi4ce wlasnosd Powiatu Otwockiego, polo2one s4 w Otwocku, przy ul. Zacisznej

droga gruntowa. Ksztah pot4czonych dzialek jest korzystny, zbliZony do prostok4ta. W ci4gu ul. Zacisznej

majdujq sie media tj. energia elektryczna, siei wodociqgowa i kanalizacyjna. Dzialki gruntu o nr ew. l3l5 i l3/6
z obrgbu 5 w Otwocku nie sq zabudowane.
Dzialki s4 obj€te miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru przyleglego do rzeki Swider
na terenie miasta Otwocka etap I zatwierdzony uchwal4Nr XXI/205/2000 Rady Miasta Otwock z dnia 23 maja
2000 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 82 z dnia 27 lipca 2000 r. poz. 828). Szczeg6lowe ustalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dotycz4ce dz. ew. nr l3/5 i 1316 z obrgbu 5 w Otwocku okreslaj4 je jako
polozone na terenie oznaczonym symbolem U tereny uslugowe na kt6rych dopuszcza sig funkcje zwi4zane z
oswiat4 wychowaniem, ochronq zdrowia, kultur4 i wypoczynkiem, a takze dopuszcza budownictwo
mieszkaniowe towarzyszqce obiektowi uslugowemu, pod warunkiem, ze buduje go wla6ciciel obiektu
uslugowego dla zaspokajania wlasnych potrzeb mieszkaniowych, a dzialka uwzglgdnia minimum 75%
powierzchni biologicznie czynnej. Jednocze6nie z uwagi na lo, 2e nieruchomoSi znajduje sip w strefie
archeologicznej nr V to istnieje obowi4zek uzgadniania z wlasciwym Konserwatorem Zabytk6w wszelkich
zmian zwi4zanych z uzytkowaniem terenu i planowanych inwestycj i kubaturowych. Dzialki ew. nr l3l5 i l316 se
zbywane lqcznie z uwagi na to, ze musz4 one stanowii przedmiot jednego wladania zgodnie z decyzj4
Prezydenta Miasta Otwocka Nr 481/ l2 z dnia20.12.2012 r., kt6r4 zatwierdzono podzial nieruchomosci.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda2 nieruchomoSci odbtdzi€ sit w dniu 2l stvcznia 2015 r. o sodz.

l{w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Cdmei l3 pok6-i nr l2l (sala konferencyina).

Wadium w wysokosci podanej w tabeli naleiy wplacid najp6iniej do dnia l9 stycznia 2015 r. na konto depozytowe
Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. G6rna 13, nr 07 8001 0005 2001 0007 2528 0003'
Wadium wplacone przez osobq. ktdra wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Do wylicytowanej ceny
nabycia zostanie doliczorry 23o/" podatek VAT. Wadium przepada na rzecz sprzedaj4cego w przypadku uchylenia si9 przez

tp osobQ od zawarcia umowy lub nie stawienia siQ bez usprawiedliwienia w terminie imiejscu zawarcia umowy, o kt6rym
wczesniei zostanie powiadomiona pftez o(ganiza|oft przetargu. Zwrot wadium uczestnikowi. kt6ry przetargu nie wygral.
nastQpuje niezwlocznie nie pdlniej niz w ciqgu trzech dni od dnia rozstrzygniQcia przetargu.

Przetarg bQdzie wazny bez wzglQdu na liczbQ uczestnik6w, .iezeli chociM jeden uczestnik zaoferuje jedno postqpienie

powyzej ceny wywolawczej. Zastrzega siE prawo odwolania przetargu z uzasadnione.i ptzyczyny. lnformacja o odwolaniu
przetargu zostanie ogloszona w formie rvlaiciwei dla ogloszenia o przetargu.

Ogloszenie o przetargu podano na slronie internetowej: wwrv.bip.powiat-otwocki.pl w zakladce Nieruchomo.icl jak r6wnie2
wywieszono na tablicy ogloszei tut. Starost$'a przy ul. Gdrnej 13 oraz przy ul. Komunard6w l0 oraz na stronir:
www.monitorurzedowv.Dl

Dodatkowych informacji na temat przedstawion€j nieruchomoSci oraz warunk6w przetargu uzyskad mozna w
wydziale Cospodarki N ieruchomoacia m i z siedzib4 w Otwocku - S*idrze. ul. Komunard6t\ 10. nej3ci€ D. pok.25.27
tel': 788-15-34 w' 365' 361' 

przewollniczac\ z^rzadu powiatu
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