BURMISTRZ
MIASTA MARKI
05 -270 ;vIARK I

OGt.OSZENIE

0

PRZETARGU

AI. ] . Pilsudskiego 9 5
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (iednolity tekst Oz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zm ) § 3 ust. 1 i § 13
Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetarg6w oraz rokowari na zbycie nieruchomosci (Oz. U. 207, poz. 2108 z
pozn. zm.) Uchwaly Nr XXV/172/2012 Rady Miasta Marki z dnia25 kwietnia 2012r. w
sprawie przeznaczenia do sprzedazy niezabudowanych nieruchomoscl gruntowych,
stanowlacych mienie komunalne oraz Zarzadzenia Nr 00501 59/2012 Burmistrza Miasta Marki
z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie okreslenia formy przetarqu na zbycie niezabudowanych
nieruchomosci gruntowych stanowiqcych mienie komunalne
BURMISTRZ

MIASTA MARKI

oglasza
III publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz wlasnoscl n/w niezabudowanej
nierucho~osci gruntowej stanowlace] mienie komunalne

Nr
L.P ewid.
dzialki

Pow.
dzialki
w m2

obreb

1

2

3

4

1

61

1218

4-11

wlasnoscl

Cena
wywolawcza
brutto w zl.

Wysokosc
wadium

6

7

8

Postanowienie
sadu Rejonowego
w Wotominie Sygn.
akt I Ns 1068/00

280.000

28.000

Oznaczenie tytulu
Potoi:enie
5

ul. Lisa Kuli

1. Przeznaczona do sprzedazy nieruchornosc stanowi wlasnosc Gminy Miasto Marki i nie jest
obciazona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani tez nie ma przeszkod prawnych w
rozporzadzaniu nia
2. Zgodnie z ustaleniami i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta "Marki II", zatwierdzonego uchwala Nr XXXV/404/2002 z. Rady Miasta Marki z dnia 24
kwietnia 2002r IOz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2002 Nr 1401 dzialka nr ewid. 61 z obrebu 4-11
znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem 12 KUL - tereny ukladu drogowoulicznego, 171 MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - uslugowej. Przeznaczenie
podstawowe - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest:
wolnostojaca, bliznlacza i szeregowa; Przeznaczenie uzupefniajace - Druqorzedny uklad
drogowy; Uslugi gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p.uz) oraz podstawowe uslugi bytowe, przy
czym strefa uciazllwosci obiektow uslugowych nie rnoze wykraczac poza granice lokalizacji.
Powierzchnia biologicznie czynna - minimum 50% dla kazde] dzialki inwestycyjnej. Wysokose
zabudowy - dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter,
pletro i mieszkalne poddasze, dla zabudowy uslugowej do dwoch kondygnacji naziemnych.
Minimalna wielkosc dzialkl budowlanej - w zabudowie jednorodzinnej 600m2 , dla zabudowy
szeregowej 350 m2 . Czesc dzialki ( pow. okolo 45m2 ) lezy w liniach rozgraniczajqcych ulicy
Lisa Kuli. Ponadto na dzialce ( wzdluz ulicy Lisa Kuli) znajduje sle przewod telefoniczny.
3. Sprzedaz nieruchomosci nastepu]e na podstawie przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0
gospodarce nieruchornosciarni (tekst. jednolity Oz. U. z 201Or. Nr 102 poz. 651 z pozn. zm.).
4. Gminie Miasto Marki przysluguje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach okreslonych w
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 gospodarce nieruchornosciarni, w przypadku sprzedazy przez
Nabywce nleruchomosci niezabudowanej.
5. I przetarg na zbycie przedmiotowej nleruchomosci zostal przeprowadzony w dniu 27
wrzesnia 2012r. 0 godz. 1600 w sali Konferencyjnej Urzedu Miasta Marki przy AI. M. J.
PHsudskiego 95 w Markach i zakoriczyl sie wynikiem negatywnym.

6. II przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomosci zostal przeprowadzony w dniu 22
Iistopada 2012r. 0 godz. 1600 w sali Konferencyjnej Urzedu Miasta Marki przy AI. M. J .
PHsudskiego 95 w Markach i rowniez zakonczyl sle wynikiem negatywnym.
7. III przetarg odbedzle sle w dniu 19 marca 2013r. 0 godz. 1600 w sali Konferencyjnej
Urz~du Miasta Marki przy AI. M. J. Pilsudskiego 95 w Markach.
8. Uczestnicy przetargu zobowiazanl sa posladac: dokument tozsarnosci; potwierdzenie
wniesienia wadium; numer NIP; oryginal i kserokopie: aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru
Sqdowego lub z innego wlasciweqo rejestru, ewentualnie zaswiadczenia 0 rejestracji
dzlalalnoscl gospodarczej; w przypadku oudzozlerncow -osob prawnych (w rozumieniu ustawy
z 24.03. 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzozierncow) - odpis z wlasciweqo
rejestru przeUumaczony przez Uumacza przysieqleqo; w razie potrzeby pelnomocnictwo do
udzialu w przetargu. Odpis powinien bye wydany w ciqgu ostatnich 3 rnleslecy.
9.

~estracia

uczestnik6w przetargu zostanie przeprowadzona w dniu przetargu 0 godz.
15 11 W Sali Konferencyjnej lfrzedu Miasta Marki przy ul. AI.M. J. Pilsudskiego 95 w
Markach.

Wadium nalezy wplacic nalpoznle] do dnia 15 marca 2013r. przelewem na nlze] podane
konto lfrzedu Miasta Marki
SSO Warszawa Oddzial Marki Nr rachunku 1380150004019059152021 0008
Wadium powinno bye wniesione z takim wyprzedzeniem, aby srodkl plenlezne znalazly
sle na w/w rachunku bankowym najpoznle] w dniu 15 marca 2013r. - pod rygorem
uznania przez organizatora przetargu, ze warunek wplaty wadium nie zostal spelniony.
10. Wadium zwraca sle niezwlocznie po odwolaniu lub zamknieciu przetargu, jednak nie poznie]
niz przed uplywern trzech dni od dnia odwolania, zamkniecia, uniewaznienia przetargu lub
zakoriczenia przetargu wynikiem neqatywnym.

11. Wadium wniesione przez uezestnika przetargu, kt6ry wygra przetarg zalieza sle na poezet
zaptaty eeny nabycia wlasnosci nieruchomosci,

12. Postqpienie nie moze wynoslc mniej nlz 1% ceny wywotawczej, z zaokrqgleniem w g6r~
do petnych dzleslatek ztotych, a 0 jego ostatecznej wysokosci decyduja uczestnicy
przetargu.

13. Przetarg jest wazny bez wzqledu na liczbe uezestnik6w, [ezell przynajmniej jeden uczestnik
zaoferowat co najmniej jedno postaplenie powyze] eeny wywotawezej

14. Protok6t z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawe zawareia umowy.
15. Osoba ustalona na nabywce nieruchornoscl zobowiazana jest do wptaty pozostatej kwoty eeny
nabycia nieruchornosci na raehunek Urzedu Miasta Marki, przed podpisaniem umowy
sprzedazy.
16. Organizator przetargu zawiadomi osobe ustalona jako Nabywea nieruchomosci 0 terminie i
miejseu zawareia umowy sprzedazy najpoznie] w ciaqu 21 dni od daty rozstrzyqnlecla
przetargu. Akt notarialny zostanie sporzadzony w kancelarii notarialnej wskazanej przez
organizatora przetargu.
17. W przypadku nieprzystqpienia Nabywey bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej
w miejseu i terminie podanym w zawiadomieniu, lub braku wptaty eeny nieruchomosci do dnia
wyznaezonego jako termin zawarcia umowy, organizator przetargu moze odstapic od zawareia
umowy, a wptaeone wadium nie podlega zwrotowi.
18. Nabywea nieruchomosci ponosi koszty umowy notarialnej oraz optaty sadowe zwiqzane z
dokonaniem wpis6w w ksiedze wieezystej.
19. Cudzoziemey (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marea 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez
eudzozieme6w - Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758, z pozn. zm.) w przypadku wygrania
przetargu zobowiqzani sa przed zawareiem umowy notarialnej uzyskac zqode Ministra Spraw
WewnEiltrznyeh i Administraeji na nabyeie nieruchornosci w przypadkaeh, gdy zgoda ta jest
wymagana.
20. Nabywea przejmuje nieruchornosc w stanie istniejqcym.
21. Zastrzega sle prawo odwotania przetargu jedynie z waznych powod6w.
22. Trese niniejszego ogtoszenia oraz dodatkowe informaeje mozna uzyskac w Wydziale
Gospodarki Nieruchomosciarni i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Marki ( pok. Nr 28)
oraz na stronie: www.marki.pl./bip (nleruchomosci)

Informacje dotyczace zbywanej nieruchomosci oraz warunki realizacji inwestycji.
Nabywca we wtasnym zakresie zapewnia wykonanie petnej infrastruktury technieznej do nabywanej
nieruchornosci.
W przypadku wystqpienia w granicach nieruchomoscl drzewostanu kolidujqcego z inwestycjq, jego
wycinka rnoze nastapic po uzyskaniu pozytywnej deeyzji administraeyjnej wydanej przez Burmistrza
Miasta Marki. Koszt wycinki ponosi nabywca .

/nformacja og6/na:
ISTNIEJACE UZBROJENIE
Woda, energia, gaz - w ulicy Lisa Kuli
UZBROJENIE PROJEKTOWANE
kanalizacja w ulicy Lisa Kuli
Szezeg6towe

warunki

przylaczenla sie do

istniejqcych i projektowanych

medi6w

okreslaja

poszczeg61ni gestorzy sieci przesytowych na wniosek zainteresowanego inwestora.
Z dokumentacjq dotyczaca nieruchornoscl przeznaczonych do sprzedazy rnozna zapoznac sie W
Wydziale Gospodarki Nieruchorncsclami i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Marki ( pok. nr
28 i 30, I pietro ).

Marki, dnia 31 stycznia 2013r.

