
 
OGŁOSZENIE  O I USTNYM  PRZETARGU OGRANICZONYM 
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ 
GMINY  PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI POŁOŻONEJ W  PIOTRKOWIE 
TRYBUNALSKIM   PRZY ULICY ODLEWNICZEJ. 
 
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Odlewniczej. 
    Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW Nr 73 842.  
 
   Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób  trzecich. 

      
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 36 jako działka nr 6/2                                 

o pow. 301 m2. 
 
3. Nieruchomość położona w Piotrkowie Tryb. przy ul. Odlewniczej jest niezabudowana.  
    W ulicy Odlewniczej przebiega sieć wodociągowa oraz energii elektrycznej nn.   
 
4. Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa  
    jednorodzinnego w Piotrkowie Tryb. w rejonie ulic: Wodnej, Sulejowskiej, Dziewiarskiej”  
    nieruchomość położona w Piotrkowie Tryb. przy ul. Odlewniczej znajduje się w terenie 
     oznaczonym symbolem MN.  
 Przedmiotowa  działka nie stanowi samodzielnej  działki  budowlanej i nie może być  
     zbyta jako odrębna nieruchomość. 
 
5. Cena działki położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Odlewniczej wynosi 8.760,00 zł. 
 
 6.  Termin uiszczenia należności za nabycie ww. działki na własność najpóźniej do dnia 

zawarcia umowy cywilnoprawnej.  
 

7. Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze ustnego publicznego 
przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

  
8. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu, na 7 dni przed wyznaczonym terminem  
    przetargu tj. do dnia 19 stycznia 2007 r. składają dokumenty potwierdzające spełnienie  
    warunku,  iż są właścicielami sąsiednich nieruchomości położonych w Piotrkowie  
    Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 98 i ul. Włókienniczej 5. 
     
    Komisja przetargowa sprawdza dokumenty, o których mowa wyżej i kwalifikuje  
    do uczestnictwa w przetargu.  
     Listę osób zakwalifikowanych wywiesza w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb.  
     nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.    
 
9. Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy ul. Odlewniczej wynosi:  8.760,00 zł. 
 
10.   Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.  

 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

     ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony  
    zostanie podatek VAT w wysokości 22%. 
     Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu,  wraz  z podatkiem VAT,  płatna jest     
    jednorazowo  najpóźniej  do dnia  zawarcia   umowy cywilnoprawnej. 
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10. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 
      dnia  26 stycznia  2007 r.  o godz. 1000  w sali nr 57.              
  
11. Wadium za działkę położoną przy ul. Odlewniczej wynosi: 1.752,00 zł  
       i płatne jest w gotówce najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu, tj.  do dnia  
      22 stycznia 2007 r. włącznie, w kasach  Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. lub  
      przelewem na konto Urzędu  Miasta w Piotrkowie Tryb. BGŻ/ Oddział w Piotrkowie  
      Trybunalskim   Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430.  
 
 Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji  
      przetargowej przed otwarciem przetargu. 
 
       Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie  
      później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.  
      Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny  
      nabycia nieruchomości. 
      Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał,   
     od  zawarcia umowy notarialnej.  
 
12. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od  
      przetargu lub unieważnienia przetargu.  
 
13. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą  
      nieruchomości zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydziale Infrastruktury Miasta –  
      Referacie Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szkolna 28,  pokój 62 lub pod nr  
      tel.  044 732-18-52. 
 
     Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miasta 
      w Piotrkowie Trybunalskim www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji  
      Publicznej www.bip.piotrkow.akcessnet.net  

http://www.piotrkow.pl/

