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Butmistrz Miasta Sierpca działa1ąc na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 Toku o gospodarcę nieruchomościami fedn. tekst z 2010 roku DZ. U. Nr 102 poz.
651 z późn. zm.)' $ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetałgów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. tJ. z Ż004
Ioku Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 130XVII/2011 z dnia 26
paździemika 2011r. podaje do publicznej wiadomości, Źe w dniu 21.02,2012r. roku o godz. 10@
w sali nr 14 Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej l1a odbędzie się:

I PRZETARG PUBLICZNY USTNY NIEoGRANICZoNY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości niezabudowanych' stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc
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Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca
Ww nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
miasta Sierpca w granicach wyznaczonych przebiegu ulic: Mickiewicza Płocka _ Białobłocka -
Mickiewicza zatwierdzony Uchwałą Nr 327/XXXIX/2010 Rady Miejskiej Sierpca z 19.03.2010r.
(Dz. U. Woj. Maz. Nr 101 poz. 1878 z dn. 20.05.2010r.)- przeznaczone są pod tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Zagospodarowanię terenu lvymaga kompleksowego opracowania
Zespołu Zabudowy mieszkaniowej wielorodzirrnej przyjętej przezBttrmistrza Miasta.

1. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetarł1J z zastrzeżetiem' z tym' że
postą]ienie nie może wynosió mniei niż | %o ceny wywoławczej netto, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złoĘch.

2' Do wylicJ.towanej ceny netto naleĘ doliczyć podatek vAT w wysokości 237o'
3. W przetargu mogą uczestniczyó osoby, które wpłacą Wadium w odpowiedniej wysokości

przypisanej do wskazanej nieruchomości, najpóźniej do L6.02.20t2 roku na rachunek
Urzędu Miejskiego w si€rpcu w PEKAO SA I oddział w Sierpcu Nr
8 412 40320 47 tt 100 0029 0 527 9 6.

4. osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własn}'rn imieniu, powinny legitymowaó
się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolnośó do
składania oświadczeń woli.



5. Wadium wpłacone przez lczestn1ką który wygrał przętarg jest zaliczone na poczet ceny
nabycia nieruchomości'

6. Media: nieruchomośó posiada możliwośó podłączenia do sięci wodociągowej
i energetycznej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej (doprowadzenie na kosŹ nabywcy).
Forma sprzedaży: własnośó, nieruchomość zbylvana jest bez obciĘeń.
W przypadku gdy uczestnik, L1óry wygrał przetarg uchyli się od spisania umowy wpłacone
przez niego wadium przepada i przez okes jednego roku nie będzie mógł braó udziału
w przetargach organizowanych przez Btrmistrza Miasta Sierpc.
Koszty aktu notarialnego i opłaty wieczystoksięgowe pokrywa nabywca.

Burmistrz Miasta Sierpca może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Z-cł' a

ZbiFn

ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomoścj
na okres 30 dni, tojest od dnia 17.01.2012 roku do dnia 16.02.2012 roku.

lnformacje: pokój nr 38 B' iII piętlo, telefon 275-86-57, Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami Ulzędu
Mielskiego w Sierpc
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