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GN.t.6840.P.5.2014 Otwock, dnia l7 grudnia 2014 r.
Zarz4d Powiatu w Otwocku

oglasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony nz sprzeda2 niezabudowanej nieruchomo5ci
wlasnoSi Powiatu

Poloienie
Nr dzialki,

powierzchnia oraz
obrpb ewidencyjny

Nr ksiggi wieczystej
Cena

wywolawcza
WysokoSd wadium

Gmina
Otwock

mieiscowoSa
Otwock

dz. t 13/7 o pow.
2701 m, z obrfbu 5 w

Otwocku
w4tot00076022/9 160 000 zl 36 000 zl

Opis i przeznaczenie nieruchomo5ci:
Przedmiotowa dziatka stanowi wlasnoSi Powiatu Otwockiego, polozona jest w Otwocku, przy ul- Zacisznej rog
ul. Koszykowej. Ksztatt dzialkijest korzystny zbli2ony do trapezu prostokEtnego. W ci4gu ul. Zacisznej znajduj4
siQ media tj. energia elektryczna, siei wodoci4gowa, telekomunikacyjna. Siei kanalizacyjna znajduje siq na
dzialce nr l3l7, sk4d jest doprowadzona na dzialkg s4siedniq o nr l3l8 obrgb 5 w Otwocku. Nabywca
nieruchomoSci oznaczonej jako dzialka ewidencyjna nr 1317 bgdzie zobowi4zany ustanowii bezplatn4
sluzebnoSd korzystania z sieci kanalizacyjnej przebiegaj4cej po nabytej dzialce na rzecz kaZdoczesnego
wtadciciela dzialki s4siedniej oznaczonej nr l3l8. Dzialka gruntu o nr ew. l3/'7 z obrQbu 5 w Otwocku jest
niezabudowan4 dzialk4 leSnq.

Przedmiotowa dzialka jest objQta miejscowym planem zagospodarowania przestzennego obszaru przyleglego
do rzeki Swider na terenie miasta Otwocka - etap I zatwierdzony uchwal4 Nr 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 przestzennego dotycz4ce dz. ew. nr 13/7 z obrqbu 5 w
Otwocku okreSlaj4 j4 jako polozon4 na terenie oznaczonym symbolem U tereny uslugowe na kt6rych
dopuszcza sig funkcje zwrqzane z o5wiat4 wychowaniem, ochron4 zdrowia, kulturE i wypoczynkiem, a takze
dopuszcza budownictwo mieszkaniowe towarzysz4ce obiektowi uslugowemu, pod warunkiem, 2e buduje go
wlaSciciel obiektu uslugowego dla zaspokajania wlasnych potrzeb mieszkaniowych, a dzialka uwzglEdnia
minimum 7504 powierzchni biologicznie czynnej. JednoczeSnie z uwagi na to, ze nieruchomoSi znajduje sig w
strefie archeologicznej nr V to istnieje obowiEzek uzgadniania z wlaSciwym Konserwatorem Zabytk6w
wszelkich zmian zwiqzanych z uz),tkowaniem terenu i planowanych inwestycji kubaturowych.
Pierwszy ustny^lrzetarg nieograniczony na sprzeda2 nieruchomosci odbedzie sig w dniu 2l stycznia 2015
r. o sodz. 13* w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. G6rnej 13 pok6j nr l2l (sala
konferencyjna).
Wadium w wysokoSci podanej w tabeli nale2y 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 osobg, kt6ra wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Do
wyficytowanej ceny nabycia zostanie doliczony 2370 podatek VAT. Wadium przepada na rzecz
sprzedaj4cego w przypadku uchylenia siQ przez tQ osobq od zawarcia umowy lub nie stawienia siq bez
usprawiedliwienia w terminie i miejscu zawarcia umowy, o ktorym wczesniej zostanie powiadomiona przez
organizatora przetargu. Zwrot wadium uczestnikowi, kt6ry przetargu nie wygral, nastgpuje niezwlocznie nie
p62niej niz w ciQgu trzech dni od dnia rozstrzygniQcia przetargu.
Przetarg bQdzie waLny bez wzglQdu na liczbg uczestnik6w, jeZeli chocia2 jeden uczestnik zaoferuje jedno
post4pienie powyzej ceny wywolawczej. Zastrzega sig prawo odwolania przetargLt z uzasadnionej przyczyny.
lnformacja o odwolaniu przetargu zostanie ogloszona w formie wlaSciwej dla ogloszenia o przetargu.
Ogloszenie o przetargu podano na stronie internetowej: www.bip.poyia!:ol[ryoqKi.pl w zakladce Nieruchomoici
jak r6wniez wywieszono na tablicy ogloszefi tut. Starostwa przy ul. G6rnej 13 oraz przy ul. Komunard6w l0
oraz na stronie: www.monitorurzedowv,Dl
Dodatkowych informacji na temat przedstawionej nieruchomosci oraz warunk6w przetargu uzyskad
moZna w Wydziale Gospodarki Nieruchomo6ciami z siedzibq w Otwocku - Swidrze, ul. Komunard6w 10,
w€j6cie D, pok.25,27 tel.: 788-15-34 w, 365, 361.
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