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OGt.OSZENIE

PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nleruchornosciarnl (iednolity tekst Oz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn.zrn ) § 3 ust. 1 i § 13
Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie
sposobu i trybu
przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchornosci (Oz. U. 207, poz. 2108 z
pozn. zm .) Uchwaly Nr XXXV1I1I299/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013r. w
sprawie przeznaczenia do sprzedazy niezabudowanych nieruchomosci gruntowych,
stanowiqcych mienie komunalne oraz Zarzqdzenia Nr 00501 2J~ 12013 Burmistrza Miasta
Marki z dnia 23 maja 2013r. w sprawie okreslenia formy przetargu na zbycie niezabudowanych
nieruchornoscl gruntowych stanowiqcych mienie komunalne
BURMISTRZ

MIASTA MARKI

oglasza
publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaz
nleruchomosci gruntowych stanowiacych mienie komunalne
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1. Przeznaczone do sprzedazy nieruchornosci stanowia wlasnosc Gminy Miasto Marki i nie sa
obclazone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani tez nie rna przeszk6d prawnych w
rozporzadzaniu nimi.
2. Wymienione w wykazie nieruchomosci zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu
zaqospodarowania przestrzennego czesci Miasta Marki w obrebie ulic: AI. Marszalka J.
PHsudskiego, ul. Leonida Teligi , ul. Zeglarska, ul. Stawowa, ul. Sowir'tskiego, ul. Gen. Zajaczka,
AI. Marszalka J. PHsudskiego(Uchwala Nr XIV/1 0912004 Rady Miasta Marki z dnia 28 kwietnia
2004 roku - Oz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2004 roku nr 178 poz. 4618) znajdujq sle na
terenie oznaczonym MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usfugowej. Plan dopuszcza
realizacje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wszystkich formach : wolnostojqcej,
szeregowej lub blizniacze] oraz zabudowy uslugowej. Oopuszcza sie laczenle tych funkcji.
2
Minimalna wielkosc dziatki budowlanej: dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojqcej 600 m ,
2
dla zabudowy jednorodzinnej bliznlacze] 400 m na segment, dla zabudowy szeregowej 300 m2
na segment. Nieprzekraczalna wysokosc zabudowy mieszkaniowej wynosi do 3 kondygnacji,
czyli parter, pietro i mieszkalne poddasze, a dla zabudowy usluqowe] do 2 kondygnacji. Linia
zabudowy 5,0 m od Iinii rozgraniczajqcych ukladu ulicznego. Minimalny procent powierzchni
biologicznie czynnej dzialkl budowlanej dla zabudowy wolnostojqcej i bliznlaczej 50%, dla
zabudowy szeregowej 40%.
3. Sprzedaz nleruchomoscl nastepuie na podstawie przepis6w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0
gospodarce nleruchomosclaml (tekst. jednolity Oz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z pozn, zm.).
4. Gminie Miasto Marki przysluguje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach okreslonych w
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 gospodarce nleruchornosciarni, w przypadku sprzedazy przez
Nabywce nieruchomosci niezabudowanej.
5. Przetargi odb~dq si~ w dniu 2 lipca 2013r. w godzinach podanych w niniejszym
ogloszeniu w sali Konferencyjnej Urz~du Miasta Marki przy At. M. J . Pilsudskiego 95 w
Markach.
6. Przetargi przeprowadza sie na kazda dzlalke oddzielnie.
7. Warunkiem udzialu w przetargujest wniesienie wadium przez uczestnike przetargu oraz
przediozenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
•

dowodu wplaty wadium,

•

w przypadku os6b fizycznych - dowodu tozsamosci i stosownych pelnomocnictw,

•

w przypadku os6b fizycznych zamierzajqcych nabyc nieruchornosc w zwlazku z
prowadzonq dzlalalnoscla gospodarczq - dowodu tozsamoscl i wyciqgu z Centralnej
Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej,

•

w przypadku os6b prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajqcych osobowosci
prawnej, a podlegajqcych wpisom do rejestr6w - a k t u a I neg 0 wypisu z rejestru,
wlasciwych pefnomocnlctw , dowod6w tozsamosci os6b reprezentujqcych podmiot.

Aktualnosc wypisu z rejestru winna bye potwierdzona przez organ dokonujqcy rejestracji - w
okresie 3 mieslecy przed data przetargu. Uczestnicy biora udzial w przetargu osobiscie lub przez
pefnornocnika. Pelnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Malzonkowie biora udzial w przetargu
osobiscle lub okazujac pelnomocnictwo wspohnalzonka.
8. Nabycie nieruchornosci przez cudzoziemc6w moze nastapic w przypadku uzyskania
zezwolenia Ministra Spraw WewnEiJtrznych, jezeli wymagajq tego przepisy ustawy z dnia 24
marca 1920r. 0 nabywaniu nieruchornoscl przez cudzoziemc6w ( Oz. U. z 2004r. Nr 167, poz.
1758 z pozn, zm.).

9. Re·estrac·a uczestnik6w rzetar u zostanie przeprowadzona w dniu przetargu 0 godz.
1
w Sali Konferencyjnej Urzedu Miasta Marki przy ut. At.M. J. Pilsudskiego 95 w
Markach:
10 . Wadium

w pieniedzu nateiy wniese najp6iniej do dnia 27 czerwca 2013r. z
zaznaczeniem numeru nieruchomosci kt6rej dotyczy, prze/ewem na konto Gminy
Miasto Marki Nr rachunku:

SBO Warszawa Oddzial Marki Nr rachunku 13801500040190591520210008
11. Wadium powinno bye wniesione w pieniqdzu w formie prze/ewu z takim wyprzedzeniem,

aby srodki pienieine znalazlv sie na w/w rachunku bankowym najp6iniej w dniu 27
czerwca 2013r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, ze warunek wplaty
wadium nie zostal spelniony.
12. Wplata jednego wadium uprawnia do udzialu w przetargach na nleruchornosc, ktora
oznaczono przy wplacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestnlczyc w przetargach
na 'wlece] niz jedna nieruchomosc obowiqzuje wplata wadium na kazda nieruchornosc z
osobna z zaznaczeniem jej numeru.

si~ nlezwlocznie po odwolaniu lub zarnknleciu przetargu, jednak nie poznie]
niz przed uplywern trzech dni od dnia odwolania, zarnknlecia, uniewaznienia przetargu lub
zakoriczenia przetargu wynikiem negatywnym.
14. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, kt6ry wygra przetarg zalicza sie na poczet
zaplaty ceny nabycia wlasnosci nieruchomosci .

13. Wadium zwraca

15. Postqpienie nie moie wynost» mniej niz 1% ceny wywolawczej, z zaokrqgleniem w g6r~
do pelnych dziesiqtek z/otych, a 0 jego ostateczne; wysokosci decydu;a uczestnicy
przetargu.
16. Przetarg jest wazny bez wzqledu na liczbe uczestnik6w, [ezeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferowal co najmniej jedno postapienie powyze] ceny wywolawczej.

17. Protokol z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawe zawarcia umowy.
18. Osoba ustalona na nabywce nleruchornoscl zobowiazana jest do wplaty pozostale] kwoty ceny
nabycia nleruchornosci na rachunek Urzedu Miasta Marki, przed podpisaniem umowy
sprzedazy.
19. Organizator przetargu zawiadomi osobe ustalona jako Nabywca nieruchomosci 0 terminie i
miejscu zawarcia umowy sprzedazy najpoznie] w ciaqu 21 dni od daty rozstrzyqniecia
przetargu. Akt notarialny zostanie sporzadzony w kancelarii notarialnej wskazanej przez
organizatora przetargu.
20. W przypadku nieprzystqpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, lub braku wplaty ceny nieruchornoscl do dnia
wyznaczonego jako termin zawarcia umowy, organizator przetargu rnoze odstapic od zawarcia
umowy, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.
21. Nabywca nieruchornosci ponosi koszty umowy notarialnej oraz oplaty sadowe zwiazane z
dokonaniem wpis6w w ksiedze wieczystej.
22 . Nabywca przejmuje nieruchornosc w stanie istniejqcym.
23. Zastrzega sie prawo odwolania przetargu jedynie z waznych powod6w.
24. Trese niniejszego ogloszenia oraz dodatkowe informacje mozna uzyskac w Wydziale
Gospodarki Nieruchornosciarni i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Marki ( pok. Nr 28)
oraz na stronie: www.marki.pl./bip (nleruchornoscl)

Informacje dotyczace zbywanych nieruchomosci oraz warunki realizacji inwestycji.

1. Dojazd do dzialek nr 31/12,31/15 i 31/17 odbywa sle ulicami gminnymi ulica Gen. J. Zajaczka do
2.

ulicy Popleluszki, nastepnie ullca Kardynala Wyszyriskiego do ulicy Wladyslawa Sikorskiego.
Dojazd do dzialki nr 31/13 odbywa sie ulica Sowiriskiego do przedluzenia w kierunku polnocnyrn
ulicy Wilczej nastepnie ulica Tadeusza Jasiriskiego.

Nabywca we wlasnym zakresie zapewnia wykonanie pelne] infrastruktury technicznej do nabywanej
nleruchornoscl.
W przypadku wystqpienia w granicach nieruchomosci drzewostanu kolidujqcego z inwestycjq, jego
wycinka rnoze nastapic po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza
Miasta Marki. Koszt wycinki ponosi nabywca.

Informacja og6lna:
ISTNIEJJ\CE UZBROJENIE
Woda, gaz, energia, kanalizacja w ulicy Wyszyriskiego.
Szczeg6lowe warunki przylaczenia sie do istniejqcych i projektowanych medi6w
poszczeg61ni gestorzy sieci przesylowych na wniosek zainteresowanego inwestora.

okreslaja

Z dokumentacjq dotyczaca nieruchomoscl przeznaczonych do sprzedazy rnozna zapoznac sie w
Wydziale Gospodarki Nieruchornosciaml i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Marki ( pok. nr
28 i 3D, I pietro ).

Marki, dnia 23 maja 2013r.

