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Burmistrz Mioslo Sierpco dziołojqc no podstowie ort.38 Ust. l, ort.40 Ust. ] pkl 2 Ustowy
roku o gospodorce nleruchomościomi {Dz. U'z2o14 roku, poz.5l8), s l5
Rozponqdzenio Rody Ministrów z dnio l 4 wŻeśnio2004 r. w sprowie sposobu i lrybu
przeprowodzonlo pzetorgów oroz rokowoń no zbycie nieruchomości (Dz. U. z2oO4 roku Nr207, poz'
2l08) oroz Uchwoły Rody Miejskiej sierpco Nr 3l /Vl/2o15 z dnia 25 lulego 20l5r., podoje do
publicznej wiodomości. żewdniu ló lipco 2015 roku o godz. l00swsoli nr l4 UrZędU Miejskiego
w Sierpcu przy ui. Piostowskiej ] ] o odbędzie się:

zdnlo2l sierpnio l99Z

l
'l.

oGRANlczoNY DLA wŁAśclclEtl
NlERUcHoMoścl s4sleorulcH NA SPRZEDAŹ :

PRZETARG PUBLlczNY usTNY

Nieruchomości niezobudowonej stonowiqcej włosnośćGminy Miosto Sierpc położonej
w Sierpcu oznoczonej joko:
Nr

dziołki

Pow-

Położenie
nieruchomości

Księgo

wiecryslo

Numery

dziołek
sqsiednich

Im2l

2078/3

1295

m. Sierpc

ul. Torgowo

PLlE/00007ó50/
4

2.

2077 /3
2077 /4

Ceno
wywołowczo

Wodium

lzłl

lzłl

7\ 225

7 000

(netło)

2079

Ustolenio miejscowego plonu zogospodorowonio przeslrzennego mioslo Sierpco

W/w dziołko Zgodnie z miejscowym p|onem zogospodorowonio pzestzennego m.
sierpco dlo obszoru Sierpc - Zochód, zotwierdzonego Uchwołq Nr 282lXXY'll l2o09 Rody
Miejskiej Sierpco z dnio 25 Wrześnio 2009 roku (Dz. Uz. Woj. mozowieckiego Nr l93.
poz.53ó8) - przeznoczono jest pod zobudowę mieszkoniowq jednorodzinnq.
3. Formo spzedoży: włosnośc,nieruchomośc zbywono jesl bez obciqżeń.

4. Wydonie nieruchomości noslqpi po zbioroch plonów (zosiewówJ, k1ore noleżq do
dotychczosowego dzieźowcy jednok nie później niż do l |istopodo 20l5r.
5. o wysokościpostqpienio decydujq Uczestnicy przetorgu z zostzeżeniem, że postqpienie
nie może wynosić mniej niż 1
pełnych dziesiqiek złotych.

%

ceny wywołowcze'j netto' Z Zookrqgleniem w górę do

noleĄ doliczyć podotek VAT w wysokości 23%.
7. W pzetorgu mogq uczesiniczyć osoby, które nojpóźniej do 10 lipco 2o15 roku wpłocq
wodium {7 ooo zł} no rochunek Uzędu Miejskiego Nr 8412403204111100002905279 6
w Bonku PEKAO sA l oddzioł w Sierpcu oroz pŻedstowiq dokument potwierdzojqcy 1ytuł
ó. Do wylicytowonej ceny netto

Włosnoścido nieruchomości znojdujqce'i się W bezpośrednim sqsiedztwie nieruchomości
zbywonej, tj dziołek nr nr 2077/3, 2077/4, 2079. Wodium wpłocone pzez uczestniko. który
wygro pzetorg będzie zo|iczone no poczet ceny nobycio nieruchomości.

8. W pzypodku gdy uczestnik, który wygroł pzeiorg Uchyli się od spisonio Umowy
wpłocone pzez niego Wodium pzepodo i pzez okres jednego roku nie będzie mógł broć
udziołu w pze1orgoch orgonizowonych pzez Burmistzo Miosto Sierpc.
9. Koszty oklu notoriolnego i opłoty wieczystoksięgowe pokryWo nobywco.
Burmistrz Mioslo Sierpc może odwołoć przelorg z uzosodnionej pnyczyny
'
ogłoszenie o pzetorgu podoje slę do pub|icznej wi
od dnio l0.0ó.2015r. do d
10.07

30 dni. to jest

ki

]nformocje:, Wydzioł Architekiury i Gospodorki GrUn1omi UżędU Miejskiego w sierpcu, pokój nr 3BB, lll piętro, lelefon (24) 275-

aó'57

