o

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
nieruchornosciarni (iednolity tekst Oz. U. z 2014 r., poz. 518 z pozn , zm ) § 3 ust. 1, § 6 ust.1 i § 13
Rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie
sposobu i trybu
przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Oz. U. 207, poz. 2108 z pozn ,
zm.) UchwaJy Nr LV1/448/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia
do sprzedazy niezabudowanych nleruchomosci gruntowych, stanowlacych mienie komunalne
oraz Zarzadzenla Nr 0050.84.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie
okreslenia formy przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchornosci gruntowych stanowiacych
mienie komunalne
MIASTA MARKI

BURMISTRZ

oqlasza
publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz wlasnoscl n/w niezabudowanych
nieruchornosci gruntowych stanowiqcych mienie komunalne, przewidzianych do zagospodarowania i
podlegajqcych zbyciu jako jedna calosc gospodarcza
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1. Przeznaczone do sprzedazy dzialki 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 ma
przeszk6d prawnych w rozporzadzaniu nimi. Dzialy III i IV ksiqg wieczystych WA1W/00079349/4,
WA1W/00092113/8 i WA1W/00122592/9 nie zawieraja zadnych wpis6w
2. Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
miasta Marki, zatwierdzonego Uchwala Nr XII1/86/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 24
Iistopada 1999 r, opubllkowana w Oz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 115, poz. 2732 z 29 grudnia
1999 r., przeznaczone do zbycia dzialki 0 nr ewid. 64/3, 65/2 i 115/3 z obrebu 1-05 polozone sCJ.
w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MUL - tereny zabudowy
mieszkaniowej na dzialkach lesnych oraz czesciowo na terenie oznaczonym symbolem Wtereny w6d otwartych.
Na terenach oznaczonych symbolem MUL plan dopuszcza
realizacje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wylacznie w postaci budynk6w wolnostojqcych
z wykluczeniem zabudowy blizniacze] czy szeregowej, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia
wlasciweqo organu na wylaczenle gruntu lesneqo z produkcji. Nieprzekraczalna wysokosc
zabudowy mieszkaniowej wynosi do 2,5 kondygnacji, czyli parter, pietro i mieszkalne poddasze.
2
Minimalna wielkosc nowotworzone] dzialki, na kt6rej mozliwa jest zabudowa wynosi 1500 m .
Maksymalna powierzchnia nielesna dzialkl to jest powierzchnia zabudowana oraz zielen
przydomowa - nie moze przekroczyc 20% calkowlte] powierzchni dzlalki. Na terenach
oznaczonych - symbolem W plan ustala adaptacje w6d otwartych oraz ich ochrone,
Zagospodarowanie dzialek nr ewid. 64/3, 65/2 i 115/3 z obrebu 1-05 zgodnie z powolanymi wyze]
ustaleniami planu rnozliwe jest po polaczeniu ich w [edna calosc gospodarczq .
3. Sprzedaz nieruchornoscl nastepuie na podstawie przepis6w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0
gospodarce nleruchornosclarni (tekst. jednolity Oz. U. z 2014r ., poz. 518 z pozn. zm.).
4. Gminie Miasto Marki przysluqu]e ustawowe prawo pierwokupu na warunkach okreslonych wart.
109 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciarni, w przypadku sprzedazy przez Nabywce
nieruchornosoi niezabudowanej.

5. Przetarg odbedzie sie w dniu 6 Iistopada 2014r. 0 godz. 16 15 i zostanie przeprowadzony
w sali Konferencyjnej Urzedu Miasta Marki przy AI. M. J. Pilsudskiego 95 w Markach.
6. Przetarg przeprowadza sle na nieruchomosc laczna skladajaca sle z dziaJek nr 64/3, 65/2 i
. 115/3 z obrebu 1-05.
7. Warunkiem udziaJu w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz
przedlozenle Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
• w przypadku os6b fizycznych - dowodu tozsarnosci i stosownych pelnornocnlctw,
•

w przypadku os6b fizycznych zamierzajqcych nabyc nieruchornosc w zwiazku z prowadzona
dzialalnoscia gospodarczq - dowodu tozsarnosci 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,
wlasclwych petnomocnictw, dowod6w tozsarnosci os6b reprezentujqcych podmiot.
Aktualnosc wypisu z rejestru winna bye potwierdzona przez organ dokonujqcy rejestracji - w
okresie 3 mieslecy przed data przetargu.

8. Uczestnicy blora udzlal w przetargu osobiscle lub przez petnomocnika. Petnomocnictwo wymaga
formy pisemnej. Matzonkowie blora udzial w przetargu osobiscie lub okazujac pelnornocnlctwo
wspolmalzonka,
9. Nabycie nieruchomoscl przez cudzoziemc6w rnoze nastapic w przypadku uzyskania zezwolenia
Ministra Spraw Wewnliltrznych, jezell wymagajq tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 0
nabywaniu nieruchornosci przez cudzoziemc6w (tekst jednolity Oz. U. z 2013r. , pOZ. 1650 z
pozn . zm.). Cudzoziemiec zainteresowany udzialern w przetargach zobowiazany jest do
ustalenia we wlasnyrn zakresie, czy nabycie nieruchornosci bedacych przedmiotami przetarg6w
wymaga takiego zezwolenia.
10. Wadium nalezy wnlesc w pieniqdzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Marki Nr rachunku:
SSO Warszawa Oddzlal Marki Nr rachunku: 1380150004019059152021 0008
11. Termin wniesienia wadium upJywa dnia 31.10.2014r.
12. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Marki .
13. Wadium zwraca sie niezwtocznie po odwotaniu lub zarnknieciu przetargu, jednak nie poznie] nlz
przed uptywem trzech dni od dnia odwolania, zarnkniecia, uniewaznienia przetargu lub
zakonczenla przetargu wynikiem negatywnym.
14. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, kt6ry wygra przetarg zalicza sle na poczet
zaplaty ceny nabycia wlasnosci nleruchornoscl.
15. Postqpienie nie rnoze wynosic mniej niz 1% ceny wywotawczej, z zaokrqgleniem w 96rlil do
petnych dziesiatek zlotych, a 0 jego ostatecznej wysokosci decydujq uczestnicy przetargu .
16. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnik6w, jezeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferowal co najmniej jedno postapienie powyze] ceny wywotawczej.
17. Protokol z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawe zawarcia umowy.
18. Osoba ustalona jako nabywca nieruchornosci zobowiazana jest przed wyznaczonym terminem
podpisania umowy notarialnej zaplacic kwote rowna 100% ceny nleruchornosci osiaqnietej w
przetargu, pornniejszona 0 wptacone wadium. Nieuiszczenie powyzsze] kwoty spowoduje
odstapienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wptata powinna nastapic nie poznie] niz
na 3 dni przed podpisaniem umowy notarialnej.
19. Organizator przetargu zawiadomi osobe ustalona jako Nabywca nieruchornosci 0 terminie i
miejscu zawarcia umowy sprzedazy najpoznie] w ciqgu 21 dni od daty rozstrzyqniecia przetargu .
Akt notarialny zostanie sporzadzony w kancelarii notarialnej wskazanej przez organizatora
przetargu.
20. Jezeli Nabywca nie przystapl bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie
podanym przez sprzedajqcego w zawiadomieniu , sprzedajacy rnoze odstapic od jej zawarcia.
Wptacone wadium nie podlega w6wczas zwrotowi.
21 . Nabywca nleruchomosci ponosi koszty umowy notarialnej oraz oplaty sadowe zwiazane z
dokonaniem wpis6w w ksledze wieczystej .
22. Nabywca przejmuje nieruchomosc w stanie istniejqcym.
23. Zastrzega sie prawo odwolania przetargu jedynie z waznych powod6w.
24 . Trese niniejszego ogtoszenia oraz dodatkowe informacje mozna uzyskac w Wydziale
Gospodarki Nieruchomosciami i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Marki ( pok. Nr 28)
oraz na stronie: www.marki.pl.lbip (nieruchomosci)

Informacje dotyczace zbywanej nieruchomosci oraz warunki realizacji inwestycji.
Dziafki 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
dziafki tworza fqcznie nieruchomosc 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 sieci elektro-energetycznej 230V i 400V, sieci gazowej, oraz
miejskiej sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej. Nabywca we wfasnym zakresie zapewnia wykonanie pefnej
infrastruktury technicznej do nabywanej nieruchornosci.
Komunikacja ulica Zielona lub ul. Bor6wkowq .
W przypadku wystqpienia w granicach nleruchornosci drzewostanu kolidujqcego z inwestycjq, jego
wycinka rnoze nastapic po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza
Miasta Marki. Koszt wycinki ponosi nabywca.
W przypadku gdy inwestycja lokalizowana bedzie na terenie sklasyfikowanym jako lesna ( dot. czesci dz.
64/3 i 65/2), nabywca zobowiqzany bedzie do uzyskania zgody na wylaczenie grunt6w lesnych z
produkcji lesne], Zqode taka wyrazona w drodze decyzji admin istracyjnej wydaje Regionalny Dyrektor
Las6w Paristwowych Warszawie ( 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 278) .
Teren posiada zqode na zrniane przeznaczenia grunt6w lesnych na cele nielesne uzyskana na etapie
sporzadzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Marki,
zatwierdzonego Uchwala Nr XIlI/86/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 24 Iistopada 1999 r, - decyzja
Ministra Ochrony Srodowiska Zasob6w Naturalnych i Lesnictwa znak LPon-4791-0-20/98 z dnia 17
grudnia 1998r.
Gmina Miasto Marki nie dysponuje danymi co do warunk6w gruntowo-wodnych oraz ewentualnego
wystepowanla zanieczyszczeri gruntu w obrebie zbywanej nleruchornosci. Osoby zamierzajqce wziac
udzial w przetargu rnoqa za zgod q Gminy wykonac stosowne badania wfasnym staraniem i na wfasny
koszt.
Z dokumentacjq dotyczacanieruchornosci przeznaczonej do sprzedazy rnozna zapoznac sie w Wydziale
Gospodarki Nleruchomosciami i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Marki ( pok. nr 28 i 30, I
pietro ).
Marki, dnia 1 wrzesnia 2014r.

