
Powiat Otwocki

GN.t.6840.P.3.20t 4 Otwock, dnia27 marca 2015 r
Zarzqd Powiatu w Otwocku

oglasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaLniezabudowanej nieruchomo3ci
wlasno5d Powiatu

Polo2enie
Nr dzialki,

powierzchnia oraz
obrgb ewidencyjny Nr ksipgi wieczystej

Cena
wywolawcza
(w tym23Vo

vAT)

WysokoS6
wadium

Gmina
Otwock

miejscowoSi
Otwock

dz. nr 813

o powierzchni

1943 m2

z obrpbu 2 w
Otwocku

wAl0/00039027/3 430 500 zl 43 050 zl

Opis i przeznaczenie nieruchomo5ci:
Przedmiotowa dzialka gruntowa stanowi4ca wlasnoSi Powiatu Otwockiego, poloZona w Otwocku, oznaczona w ewidencji

grunt6w numerem 8/3 o pow. ,1943 m2 z obrgbu 2, uregulowana.w ksipdze wieczystej WA1O/0003902713 polozona jest na terenie
Otwocka przy ul. Koszykowej. Ksztalt dzialki jest korzystny zblizony do prostok4ta. W ci4gu ul. Mickiewicza znajduj4sip media tj.
energia elektryczn4 siei wodoci4gowa i kanalizacyjna. Siei gazowajest dostppna w ul. Zacisznej.

NieruchomoSi stanowi.niezabudowan4 dzialkp leSn4 kt6ra jest objgta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obszaru przyleglego do rzeki Swider na terenie miasta Otwocka - etap I zatwierdzony uchwalq N I XXI/t05li0O0 Rady Miasta Otwock z
dnia 23 maja 2000 r' (Dz. lJrz. Woj. Maz. Nr 82 z dnia 27 lipca 2000 r. por. tZAl. Siczeg6lowe ustalenia miejscowego planu

2 w Otwocku okreSlaj4j4jako polo2on4 na terenie oznaczonym
granicami rezerwatu ,,Swider" i poza granicami Warszawskiego

st zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem MU2 _ tereny
owa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojqca lub bliiniacza z

dopuszczeniem uslug wbudowanych o uci4zliwoSci nie wykraczaj4cej poza granice wlasnej dzialki oraz zabudowa wotnostoj4cymi
budynkami uZyteczno3ci publicznej. Powierzchnia u2ytkowa przeznaczona pod uslugi wbudowane w budynek mieszkalny nie moze

mum 607o po ynnej, a
terenu do kal r62nicy
ekracza( 1m. budowp

drzewostanu na koszt inwestora i zaopiniowaniem wstEpnego projektu
zagospodarowania terenu przez gminny organ ochrony Srodowiska. Z twagi na to, Ze nieruchomoSi znajduje'sig w strefie
archeologicznej, to istnieje obowi4zek uzgadniania z wlaSciwym Konserwatorem Zaby,tk6w wszelkich ,iiai ,*lqzanych ,
uZltkowaniem terenu i planowanych inwestycji kubaturowych.

PierwszyustnyprzetargnieograniczonynasprzedaZnieruchomoSci odbpdziesigwdniu28maia2015r. oeodz. ll00w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. G6mej 13 - pok6j nr 12l (sala t ont r.niyF4. -Wadium w wysokoSci podanej w tabeli nale2y wplacid najp62niej do dnia 25 maja 2015 r. na konto depozytowe Starostwa
Powiatowego w otwocku ul. G6rna 13, nr 07 8001 0005 2001 0007 252g 0003.

Wadium wplacone przez osobp, kt6ra wygra ptzetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz
sprzedajqcego w przypadku uchylenia sip przez tg osobg od zawarcia umowy lub nie stawienia sip Uez usprawiedliwienia w terminie i
miejscu zawatcia umowy, o kt6rym wczesniej zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu. Zwrot wadium uczestnikowi, kt6ry
przetargu nie wygral, nastppuje niezwlocznie nie p6Zniej ni2 w ci4gu trzech dni od dnia rozstrzygnigciaptzetargu.

Przerargbpdzie wazny bez wzglpdu na liczbp uczestnik6w, jezeli chociazjeden uczestnik zaoferujejidno post4pienie powyzej
ceny wywolawczei. Zastrzega sip prawo odwolania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Informacja o odwolaniu prietargu zostanie
ogloszona w formie wlaSciwej dla ogloszenia o przetargu.

Ogloszenie o przetargu podano na stronie internetowej:
wywieszono na tablicy ogloszef tut. Starostwa przy ul.
www. monitorurzedowv. ol

Dodatkowych informacji na temat przedstawionej nieruchomoSci oraz warunk6w przetargu uzyskai mozna w Wydziale
Gospodarki NieruchomoSciami z siedzib4w Otwocku - Swidrze, ul. Komunard6w 10, wejScieD, pok. 25,27 tel.:7gg-15-34 w. 361,
365.

Sprawg prowadzi: J6zef Michalowski (inspektor) tel (22) 7Bg-15-94, wew. 361

BS Otwock
Konto: 61 8001 0005 2001 0007 2528 }OOj

www.bip.powiat-otwocki.pl w zakladce N ie ruc ho moi ci jak r6wn ie2
G6rnej 13 oraz przy ul. Komunard6w l0 oraz na stronie:

Przewod n icz4 cy Zarzqdu Powiatu

Pszonka

T ".9" OTWOCKI

NIP: 5322008671
Regon:013268681
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