
oGŁoSZENIE
Burmistrz Miasta Sierpca działając na podsŁawie ań' 38 ust. I rz, art.39 ust' 2, art' 40 ust. l pkt l

ustawy dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (iedn. tękst z 2004 roku Dz. U' Nr 26l
poz.2603 zpóżn' zm.)- $ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r' w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 rol:u Nr 207.
poz. 2i08) oraz Uchwały Rady Miejskiej Sierpca Nr 372|XLIIU20|0 z dnia 30 czerwca 20l0r. podaje do
publicznej wiadomości' że w dniu l października 2010 roku o godz. 10e w sali nr 14 Urzędu Micjskiego
rv Sierpcu przy ul. Piastowskiej 1la odbędzie się:

I PRZETARG PUBLICZNY USTI{Y NIEoGRANICZohIY NA SPRZEDAż

nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Sierpc, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3840 o pow. o,o277 hą położonej w Sierpcu

przy ulicy Farnej 9A, uregulowanej w księdze wieczystej PL1E/00000033/4

1. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscoł'ego planu zagospodarowania przestrzennego
dotychczasowy plan utracił moc z dniem 01.01'2003 r.) W studium uwaruŃorvań i kięrunków
zagospodarowania przestrzeruręgo miasta Sierpca, zatw. Uchwałą Nr 82lXV2007 Rady Miejskie.1
r'v Sierpcu z dnia 24.10.2007r- dzialka położona jest na terenach zabudołly mieszkaniowo-
usługowcj śródmicjskiej w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej'

2. opis nieruchonrości: Na nieruchomości zrajduje się bud1.nek mieszkalny o powierzcbni zabudowy
36 m2 oraz parterowy bud1mek gospodarczy o powierzchni zabudowy 15 m'?' Bud}nki wybudowanę
w technologii tradycy;nej w 1920 roku. Nieruchomośó ma dostęp do u'odociągu. energii
elektrycznej, kar,alizarji sanitamej oraz telefonu.

3. Cena wywolawcza w l przetargu wynosi 41 oo0 zł (słownie: czterdzieści jeden Ęsięcy złoĘch).
o wysokości postą:ienia decydują uczestnicy przetargu z zastrzeżęnięm, że postąrienie nie może
wynosić mniej niż 1 Yo ceny lvyrruoławczej netto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych.

4' W przetargu mogą uczestrriczyć osoby L1óre wpłacą wadium w rrysokości 5 fi)O zl. (słownie: pięć
tysięcy złotych) najpóźnie1 do 28 września 2010 roku na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku
PEKAO SA I oddzial w Sierpcu Nr 84124o32o4l171ffi29o52796. Wadium wpłacone przez
uczestnika' który wygra} przetarg jest zaliczone rra poczet ceny nabycia nieruchomości.

5. Forma sprzedalĄ: własnośó' nieruchomośó zbyrvana jest bez obciązeń.

6. Naby'll'ca zobowiązany jest mjpóźnlej w dniu podpisania altu notarialneg o zap|acić wylic1towaną
w przetargu cenę o raz kwotę 732,ffi zl nrofu kosztów w1'cenv nieruchomości'

7. W prąpadku, gdy uczestniĘ który wygrał przetarg uchyli się od spisania umowy', wpłacone przez
niego wadiirm przepada i przez okes jednego roku nie będzie mógł brać ud,aahl w przetargacb
organizowanych przez Burmistrza Miasta Sierpc

8- Koszty aktu notańalnego i opłaĘ wiecz-vstoksięgowe pokrywa nab1'r'vca.

Burmistrz Miasta Sierpca może odwolać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

ogłoszenie o przetargn podaje się do publicznej wiadomości
na okes 30 dni, to jest od dnia 2ó sierpnia 2010 roku do rlnia 25 wnśnia 2010 roku'

Szczegołowe infornruCje dol. przetąrgu nożna u4skać t pokoju rur 38 B - I'[I piętro, telefon 275-8G57


