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Burmistrz Miasta Sierpca działając na podstawie art. 38, ań. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodaTce nieruchomościami (edn. tekst z2010 roku Dz.lJ.
Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)' $ 1 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z drua 14 wŻeśnia 2004
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) oraz UchwaĘ Rady Miejskiej
w Sierpcu Nr 147lXyII/2}1I z dnia 30llstopada 2011r. podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 20.02.2012r. roku ogodz. l0@ w sali nr 14 Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy
ul. Piastowskiej i la odbędzie się:

I PRZETARG PUBLICZNY USTNY. NIEOGRANICZOI{Y NA
SPRZEDAZ

nieruchomości niezabudowanych' stanowiących wlasność Gminy Miasto
Sierpc
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Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca
Ww działki Zgodnie z miej scow}ryn planem Zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca
dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kościuszki, Rypińską do Głowackiego, Wróblewskiego
do Instalatorów i Bema i do ul. Kościuszki zatwierdzony Uchwałą Nr 94,Ą(IIl2007 Rady
Miej skiej Sierpca z dnia 5 grudnia Ż007t. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 9 poz. 306 z dn.
02.02.2008r.)' stanowią teren zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej
z dopuszcza7nązabudową usługową w Zakesie usług rzemieŚlniczych i obsługi komunikacj i

l. o wysokości postąrienia decydują uczestnicy przetargu z zastrzeżeriem, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 %o ceny wywoławczej netto,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

2. Do wylicytowanej ceny netto na\eĘ doliczyć podatek VAT w lrysokości 237o.
3. W przetargu mogą uczestniczyÓ osoby, k1óre wpłacą wadium' najpózniej do

ń.a2.2012 roku na rachunek Urzędu Miejskiego w Sierpcu w PEKAO SA I
oddział w Sierpcu Nr 8412403Ż041111000029052796.

4. osoby stające do przetargu' działając nie tylko we własn)-.rn imieniu, powinny
legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem
stwierdzającym zdolnośÓ do sk]adania oświadczeń woli.

5. Wadium wpłacone ptzez lczestnika. który wygrał ptzetalg jest zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości.



Media: nieruchomośó posiada możliwośó podłączenia do sieci wodociągowej
i energetycznej (doprowadzenie na koszt nab1łvcy).
Foma sprzedaŻy: własnośÓ, nieruchomośó zb1.warra jest bez obcilĘeń.
W pr4padku gdy uczestnik, który wygrał przętarg uchyli się od spisania umowy
wpłacone przez niego wadium przepada i przez okres jednego roku nie będzie mógł
braó udziafu w przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Sierpc'
KosŻy aktu notarialnego i opłaty wieczystoksięgowe pokrywa nabywca.

Burmistrz Miasta Sierpca może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
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ogłoszenie o przetargu podaje się do publiczrej wiadomości
na okes 30 dni, to.jest od dnia 17.01.Ż012 roku do dnia 16.02.2012 roku.

lnformacje: pokój rrr 38 B, lll piętro, telęfon 215-86-51, wydział Alchitękhrry i Gospodarki Gruntami Urzędu
Miejskiego w Sierpc
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