
oGŁ osZENIE

Burmistrz Miasta Sierpca dztałając na podstawie ań. 38 art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnta 21' sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2014 roku' poz. 518).
$ 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 roku Nr
207, poz. 2108) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 457/LXIV/2014 z dnia
17 września 2014r. podaje do publicznej wiadomości' Źe w dniu 24 Iistopada 2014 roku
o godz. 10@ w sali m 14 Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 1la odbędzie
się:

I PRZETARG PUBLICZNY USTNY. NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAZ

nieruchomości niezabudowanej' stanowiącej własność Gminy Miasto Sierpc

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca
Ww działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenrrego miasta Sierpca
obszaru Sierpc-Zachód zatwierdzonym Uchwałą Nr 282BXXillŻ009 Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 25 września 2009r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 193 poz. 5368 z dn. 28.11.2009r.)
przezlaczonę są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

1. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z zastrzeŻeniem, z tym, że
postąienie nie może wynosiÓ mniej niż 1 %o ceny wywoławczej netto'
z zaokągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

2. Do wylic1'towanej ceny netto naIeży doliczyć, podatek VAT w wysokości 237".
3. W przetargu mogą uczestniczyó osoby, które wpłacą wadium, najpóŹniej do

20.ll.20|4 roku na rachunek Urzędu Miejskiego w Sierpcu w PEKAo SA I
oddział w Sierpcu Nr 84124032041l t 100002905279ó.

4. osoby stające do przetafgu, działĄąc nie tylko we własnym imieniu' powinny
legitymowaÓ się Stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem
stwierdzającym zdolnośó do składania oświadczeń woli.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetargjest zaliczone na poczęt
ceny nabycia nieruchomości.

6. Media: nieruchomość posiada możliwośó podłączenia do sieci , wodociągowej
i energetycznej (doprowadzenie na koszt nabywcy).

1. Forma sprzedaŹy: własność, nieruchomośÓ zb1łvanajest bez obciĘen.
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W prz1padku gdy uczestnik, który wygrał plzetarg uchyli się od spisania umowy
wpłacone przez niego wadium przepada i przez okres jednego roku nie będzie mógł
braó udziału w przetargach organi zowanych przez Burmistrza Miasta Sierpc.
Koszty aktu notalialnego i opłaty wieczystoksięgowe pokr1łva nabywca.

Burmistrz Miasta Sierpca może odwolać przetarg z uzasadnionej przlczyny.

B U R i\,,?I STRZ

ogłoszenie o przetargu podaje się do publicmej wiadomości
na okres 30 dni, tojest od dnia 21.10.2014 roku do dnia 20.11.2014 roku.

Informacje: wydział Alchitektury i Gospodarki Grurrtami Urzędu Miejskiego w Sierpcu, pokój nr 38 B, IlI
piętro, telefon 24 275-86-57,
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9.


