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ZARZJ\DZENIE Nr 00501 ~ 0 12014
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 14 lipca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia i podania do wiedomosci publicznej wykazu
nieruchomosci stenowiecych wlasnosc Miasta Marki, przeznaczonych do sprzedaiy w
drodze przetargu
Na podstawie art . 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 sarnorzadzie
gminnym (tekst jednolity Oz. U. z 2013r., poz . 594 z pozn, zm .) w zwiazku z art . 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchornosciaml (tekst jednolity Dz. U. z
2014r.,poz. 518 z pozn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwaly Nr L1/448/2014 Rady Miasta Marki z
dnia 28 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy niezabudowanych
nieruchomosci gruntowych, stanowiqcych mienie komunalne zarzadzarn, co nastepuje:

§1
Zatwierdzam wykaz Nr 03/2014 niezabudowanych nleruchornoscl gruntowych przewidzianych do
zagospodarowania jako jedna calosc gospodarcza, przeznaczonych do sprzedazy w drodze
przetargu , kt6ry stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.
§2
Niniejsze zarzadzenie wraz z wykazem , 0 kt6rym mowa w § 1 podaje sie do wiadornosci
publicznej poprzez wywieszenie na tablicy oqloszen w siedzibie Urzedu Miasta Marki na
okres 21 dni oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Marki, a
inforrnacje 0 wywieszeniu zamieszcza sie w prasie lokalnej .
§3

Wykonanie zarzadzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Gospodarki Nleruchomosciami
Planowania Przestrzennego.
§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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WYKAZ Nr 03/2014
niezabudowanych nleruchomosci gruntowych przewidzianych do
zagospodarowania jako jedna calosc gospodarczCl, stanowiacych wlasnosc Miasta
Marki, przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu
1. POt.OZENIE NIERUCHOMOSCI, OZNACZENIE wedlug ksiegi wieczystej oraz ewidencji
grunt6w i budynk6w , CENA NIERUCHOMOSCI
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* podana cena wywotawcza zawiera w sobie podatek VAT w wysokosci 23%
Przedmiotowe dzialkl przeznaczone sa do zagospodarowania jako jedna
gospodarcza.

calosc

2. INFORMACJE 0 OBCIAZENIACH IOGRANICZENIACH:
Wymienione w wykazie dzlalki nr ewid. 64/3, 65/2 i 115/3 z obrebu 1-05 stanowia wlasnosc Gminy
Miasto Marki i nie sa obciazone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani tez nie rna przeszk6d
prawnych w rozporzadzanlu nimi. Dzialy III i IV ksiqg wieczystych WA 1W/00079349/4,
WA1W/00092113/8 i WA1W/00122592/9 nie zawierajq zadnych wpis6w.
3. PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZE;lSCI
miasta Marki, zatwierdzonego Uchwala Nr X1I1I86/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 24
listopada 1999 r, opublikowanq w Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 115, poz. 2732 z 29 grudnia
1999 r., dzialki 0 nr ewid. 64/3, 65/2 i 115/3 z obrebu 1-05 polozone sa w obszarze
oznaczonym na rysunku planu symbolem MUL ·- tereny zabudowy mieszkaniowej na
dziatkach Iesnych oraz czesclowo na terenie oznaczonym symbolem W- tereny w6d
otwartych. Na terenach oznaczonych symbolem MUL plan dopuszcza realizacje zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wylacznie w postaci budynk6w wolnostojqcych z wykluczeniem
zabudowy blizniaczej czy szeregowej, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia wlasciweqo organu na
wylaczenie gruntu lesneqo z produkcji. Nieprzekraczalna wysokosc zabudowy mieszkaniowej
wynosi do 2,5 kondygnacji, czyli parter, pietro i mieszkalne poddasze. Minimalna wielkosc
2
nowotworzonej dzialki, na kt6rej rnozliwa jest zabudowa wynosi 1500 m . Maksymalna
powierzchnia nielesna dziaiki to jest powierzchnia zabudowana oraz zieleri przydomowa - nie
rnoze przekroczyc 20% catkowitej powierzchni dzialkl.

Na terenach oznaczonych symbolem W plan ustala adaptacje w6d otwartych oraz ich
ochrone.
4. OPIS NIERUCHOMOSCI
Dzialki nr ewid. 64/3 , 65/2 i 115/3 z obrebu 1-05 jako jedna calosc gospodarcza stanowia teren
niezabudowany, niezagospodarowany, nieutwardzony, zadrzewiony, czesciowo zalesiony.
Przedmiotowe. dzlaiki tworza lacznie nieruchornosc 0 nieregularnym ksztalcie (szerokosc od ul.
Zielonej ok. 25 m schodzaca do 1,5 m od strony ul. Wrzosowej, dluqosc ok. 248 m.).
Teren posiada mozliwosc podlaczenia do miejskiej sieci elektro-energetycznej 230V i 400V,
gazowej, wodociqgowej i sieci kanalizacyjnej
5. SPOSOS ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCI
Nieruchomosc nalezy zagospodarowac zgodnie z przytoczonymi w pkt. 3 niniejszego wykazu
ustaleniami miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego miasta Marki. Na
Komunikacja utica Zielona lub ul. Bor6wkowq .
6. DODATKOWE INFORMACJE
Zbycie nieruchornosci nastepuje w drodze przetargu
Cena nieruchornoscl ustalona w drodze przetargu platna jest w calosci przed zawarciem aktu
notarialnego na konto Urzedu Miasta Marki
Wykaz podaje sle do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszeniowej w
siedzibie Urzedu Miasta Marki na okres 21 dni, t.j. od dnia 16 Iipca 2014r. do dnia 5sierpnia
2014r. oraz umieszczenie w Biuletyn ie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Marki, a inforrnacje 0
jego wywieszeniu zamieszcza sie w tygodniku "Wiesci Podwarszawskie".
Termin do zlozenia wniosku przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszeristwo w nabyciu
nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0
gospodarce nieruchornosciarni (jednolity tekst Oz. U z 2014r., poz. 518 pozn, zm.) ustala sie na
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu t.j. od dnia 16 lipca 2014r. do dnia 27 sierpnia 2014r.
Osoby , kt6rym sluzy pierwszenstwo w nabyciu korzystaja z tego prawa jezeli stosownie do art. 34
ust. 5 powolane] wyze] ustawy 0 gospodarce nleruchornosciarni zloza oswiadczenie, ze wyrazaja
zqode na cene ustalona w spos6b okreslony w ustawie.
Realizacja pierwszenstwa nabycia nleruchornosci nastepuje za cene okreslona zgodnie z art. 67
ust. 1 cyt. wyzej ustawy.

Zaswiadcza sie, ze wykaz byl wywieszony przez okres 21 dni na tablicach ogloszeri w Urzedzie i na stronach
internetowych Urzedu Miasta w Markach .
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