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ZARZJ\DZENIE Nr 0050/$ 1 12013
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 3 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia i podania do wletiomosci publicznej wykazu
nieruchomosci stenowlecycb 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm .) w zwiazku z art. 35
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosclarnl (tekst jednolity
Oz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwaly Nr
XXXVIII/299/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedazy niezabudowanych nieruchornosci gruntowych, stanowiqcych mienie komunalne
zarzadzarn, co nastepule:

§1
Zatwierdzam wykaz Nr 01/2013 nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy w tryb ie
przetargu, kt6ry stanowi zalaczntk Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.
§2

Niniejsze zarzadzenie wraz z wykazem, 0 kt6rym mowa w § 1 podaje sie do wladomosci
publicznej poprzez wywieszenie na tablicy oqloszeri w siedzibie Urzedu Miasta Marki na
okres 21 dni oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Marki , a
informacje 0 wywieszeniu zamieszcza sie w prasie lokalnej.
§3

Wykonanie zarzadzenia powierzam Naczelnikowi WydziaJu Gospodarki Nieruchomosclaml
Planowania Przestrzennego .
§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatqcznik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr 0050/::21 /2013
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 3 kwietnia 2013r.
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WYKAZ Nr 01/2013
niezabudowanych nleruchomoscl gruntowych stenowiecych wtesnos« Miasta
Marki, przeznaczonych do sprzedaiy w drodze przetargu
1. POt.OZENIE NIERUCHOMOSCI, OZNACZENIE wedtug
ewidencji grunt6w i bUdynk6w , CENA NIERUCHOMOSCI

ksiegi

wieczystej

oraz

Cena nieruchornosci
brutto w zt
(uwzgl~dniajqca

Nr
Pow.
L.P ewid. dzialki
dzialki w m2

Obreb

Polozenle

Oznaczenie tytulu
wlasnosci

podatek VAT w wys.
23%)
ustalona na podstawie
wartoscl okreslone]

6

przez rzeczoznawce
majqtkowego
7

ul. Wtadystawa
Sikorskiego

WA1W/00002943/8

223.128

4-06

ul. Tadeusza
Jasinskiego

WA1W/00002943/8

194.956

736

4-06

ul. Wtadystawa
Sikorskiego

WA1W/00002943/8

228.122

600

4-06

ul. Wtadystawa
Sikorskiego

WA1W/00002943/8

201.393

1

2

3

4

1

31/12

682

4-06

2

31/13

700

3

31/15

4

31/17

5

2. INFORMACJE 0 OBCIAZENIACH I OGRANICZENIACH:
•

Nieruchornosci wymienione w wykazie stanowia wlasnosc Gminy Miasto Marki i nie sa
obciazone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani tez nie ma przeszk6d prawnych w
rozporzadzaniu nimi. Dzial III i IV ksili!9i wieczystej WA1W/00002943/8 nie zawiera
zadnych wpis6w.

3. PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
•

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
Miasta Marki w obrebie ulic: AI. MarszaJka J. PHsudskiego, ul. Leonida Teligi, ul. Zeglarska, ul.
Stawowa, ul. Sowiriskleqo, ul. Gen. Zajaczka, AI. Marszalka J. Pitsudskiego(Uchwata Nr
XIV/109/2004 Rady Miasta Marki z dnia 28 kwietnia 2004 roku - Oz. Urz. woj. Mazowieckiego
z 2004 roku nr 178 poz. 4618) objete wykazem nleruchornoscl znajdujq sle na terenie
oznaczonym MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowej. Plan dopuszcza
realizacje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wszystkich formach: wolnostojqcej,
szeregowej lub blizniaczej oraz zabudowy ustugowej. Oopuszcza sle laczenie tych funkcji.
Minimalna wielkosc dzlalki: dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojqcej 600 m2 , dla zabudowy
2
300 m na
jednorodzinnej bllzniacze] 400 m2 na segment, dla zabudowy szeregowej
segment. Powierzchnia biologicznie czynna dziafki budowlanej: dla zabudowy wolnostojqcej i
blizniaczej 50%, dla zabudowy szeregowej 40%.

4. SPOSOS ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCI
•

Nleruchomosci nalezy zagospodarowa6 zgodnie z przytoczonymi w pkt. 3 niniejszego wykazu
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki

5. DODATKOWE INFORMACJE
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Zbycie nieruchornosci nastepuje w drodze przetargu
Cena nleruchornosci ustalona w drodze przetargu platna jest w caloscl przed zawarciem aktu
notarialnego na konto Urzedu Miasta Marki
Cena wywotawcza sprzedazy nieruchornosci zostata ustalona w kwocie brutto uwzqledniajacej
podatek VAT w wysokosci 23%.
Wykaz podaje sle do publicznej wladomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszeniowej
w siedzibie Urzedu Miasta Marki na okres 21 dni, t.j. od dnia 4 kwietnia 2013r. do dnia 25
kwietnia 2013r. oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Marki , a
informacje 0 jego wywieszeniu zamieszcza sie w tygodniku "W iesci Podwarszawskie".
Termin do zlozenla wniosku przez osoby, kt6rym przysluguje plerwszeristwo w nabyciu
nleruchornoscl zgodnie z .art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0
gospodarce nieruchomosciarni ( jednolity tekst Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 pozn.zrn.)
ustala sle na 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu t.j. od dnia 4 kwietnia 2013r. do dnia
16 maja 2013r.
Osoby, ktoryrn sluzy plerwszeristwo w nabyciu korzystajq z tego prawa jezell stosownie do art .
34 ust. 5 powotanej wyze] ustawy 0 gospodarce nleruchomosclarnl zloza oswiadczenie, ze
wyrazaja zqode na cene ustalona w sposob okreslony w ustawie.
Realizacja pierwszeristwa nabycia nieruchornosci nastepuie za cene okreslona zgodnie z art.
67 ust. 1 cyt. wyze] ustawy.
0 terminach i warunkach przetarqow zainteresowani zostana poinformowani w ogtoszeniach 0
przetargach, ktore takze beda umieszczone na stronie internetowej
Dodatkowych informacji 0 przedmiotowych nleruchornosciach udzielajq pracownicy Wydziatu
Gospodarki Nieruchornosciarni i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Marki ( pok. nr 29,
30 i 31) tel. (22) 781-10-03 wew. 129, 130, 141
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Zaswiadcza sie, ze wykaz byl wywieszony przez okres 21 dni na tablicach ogloszeri w Urzedzie i na stronach
internetowych Urzedu Miasta w Markach .
Ponadto informacje

0

wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomosci przez ogloszenie w prasie lokalnej

....... ..... .......... ... ..... ..... ... ...............................wdniu

Marki, dnia
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