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24'
jestw Piotrkowie
polożona
pŻy:
1.NieruchomoŚó
Trybuna|skim
ul.Nowowiejskiej
24 KWNr PTIP/00090292/6.
prawami
Powyższa
nieruchomośó
niejestobciążona
narzeczosóbtzecich.
jestWewidencji
gruntów
2' Nieruchomość
oznaczona
wobr3 jakodziałka
nr161o pow.1,5036
ha'
WopisieużytkÓw
Ww.dzialka
została
sk|asyfikowana
iako"B".
3.Ww.dzialkajestniezabudowana,
niezagospodarowana
wsieci infrastruktury
oraznieuzbrojona
technicznej.
je|wschodniej
granicy,
PŻezpŻedmiotową
działkę'
wzdłuż
biegnie
napowietŻ
naIinianiskiego
napięcia
orazpodziemna
instalacja
kanalizacji
sanitamej.
jesttrawąoraz
(samosiejĄ,
Gruntporośnięty
niewie|kim
młodnikiem
a|akżeIicznymi
kzewami
i ki|koma
pojedynczymi
płaska.
dzewani(topole,
wiezby).
Konfiguracja
terenu
Dostęp
dodziałki
zapewnia
u|.Nowowieiska,
wyposażona
w insta|ację
oświet|enia
u|icznego
orazwsieci
infrastruktury
technicznej:
energięeleKrycznąwodociąg,
kana|izację
sanitamąi gaz' Nawiezchnia
(asfa/f),
utwardzona
brakchodników.
jestW terenie,
położona
4.Nieruchomość
plan zagospodarowania
d|aktóregonie obowiązuje
miejscowy
przestŻenneg0'
W obrocieprawnymfunkcjonuie
natomiast
decyzjao usta|eniu
warunkówzabudowynr
PP.||.73310/31/10
z dnia13 maja2010r., usta|ająca
zabudowy
warunki
d|azamiezenia
inwesĘcyjnego
po|egającego
na budowiebudynkumieszka|nego
z częścią
usługowo-hand|ową
wraz z niezbędną
pzewidzianego
pzy u|.Nowowiejskiej
infrastruktuą
techniczną
do rea|izacji
naterenie
nieruchomości
24.
pzeznaczonajest do spzedaży,w drodzepub|icznego
5' Ww. nieruchomość
ustnegopŻetargu
nieograniczonego.
polożonej
pzy ul'Nowowiejskiej
6' Cenawywoławcza
nieruchomości
24:750.000'00
zł.
7' Zgodniez pzepisamiustawyz dnia 11 marca 2004 r. o podatkuod towarówi usług
jedno|ity:
(tekst
Dz.U'z2011r.
Nr177'poz.
1054)
docenynieruchomości
w pŻetargu
osiągniętej
do|iczony
podatek
zostanie
VATwgstawki23%.
Cena nieruchomości
osiągniętaw pzetargu, w|az
z podatkiemVAT' płatnajest
jednorazowo
najpóŹniej
dodniazawarciaumowy
cywi|noprawnej.
8' Pzetargodbędzie
się w siedzibieUzędu MiastaPiotrkowa
Trybuna|skiego
ul. Szko|na28 w dniu
24lutedo2012r.o godz.1000w salinr57,
położoną
pzy u|.Nowowiejskiej
9. Wadium
za działkę
24 wynosi:
150.000.00
zł i musiznajdować
się na
prowadzonym
Echunkubankowym
UŻędu MiastaPiotrkowa
Trybuna|skiego
W BankuGospodarki
Zywnościowej
SA oddział
Openacyjny
w Piotrkowie
Trybunalskim
nr konta:
05 20300045111000000026
1430wterminie
dodnia20|utego2012|.(Włącznie
)'
pieniężnych
Za termin Wniesienia
wadium
uważa
sie datęwpływu
śodków
na wyżej wymieniony
nr
rachunku
bankowego.
pŻetargu
pzedłożeniu
pod|ega
pzed
Dowódwniesienia
wadiumpzez uczestnika
komisjipzetargowej
pŻetargu'
otwarciem
jednaknie póŹniejniźpzed
po odwołaniu
przetargu,
Wadium
zwracasię niezwlocznie
|ubzamknięciu
pŻetargu'
upływem
3 dnioddnia
Wadium u|ega pzepadkowiw razie uchy|eniasię uczestnika'Kóry pŻetarg wygra od
zawarcia
umowy
cywilnoprawnej
10.Prezydent
pze|argu z ważnych
MiastaPiotrkowa
Trybuna|skiego
zastzegasobieprawoodwołania
powodów,
zgodnie
z ań.38 ust.4 ustawy
(tekst
z dnia21sierpnia
1997r. o gospodarcć
nieruchomościami
jedno|ity
z 2010r' Dz. U. Nr 102,poz.651'z poźniejszymi
zmianami),
o czympoinformuje
niezwłocznie
popzezzamieszczenie
ogłoszenia
w prasie|oka|nej
i wywieszenie
natab|icy
ogłoszeń
w siedzibie
Uzędu
Miasta.

z

11.0sobyprawnekrajowei spólkiz udzialem
|ub
zagranicznym
zobowiązane
są pzedłożyć
oryginały
pośWiadczone
za zgodnoŚć
z oryginałem:
aktua|ny
odpisz KRS,uchwałę
odpowiedniego
organuosoby
prawnej
zezwalającei
na pzystąpienie
i udzia.ł
WpŻetargu
onazinnekonieczne
upoważnienia.
12.Cudzoziemcy
zamieŻaiący
wziąóudział
w przetargu
Wymogi
z dnia
Winni
spełniaó
okreś|one
w ustawie
pzez cudzoziemców
( Dz.U. z 2004r. Nr 167' poz.1758
24 marca1920r' o nabywaniu
nieruchomości
z późLnzn.).
pozostających
posiadających
13.W pzypadku
osóbfizycznych
w związku
małżeńskim,
wspólność
ustawową
jest
pzetargu
pisemna
majątkową
do udziału
w
Wymagana obecność
lub
zgoda
obojgamałżonkóW
wspołmałżonka
napŻystąpienie
dopŻetargu
wce|uzakupu
nieruchomości.
posiadania
pŻedpŻystąpieniem
pzedłożyć
W przypadku
majątkowej,
rozdzielności
do pzelarguna|eży
p|zetargowej
potwierdzający
komisji
dokument
rozdzie|ność
mająfl<ową
14. Spzedający
nie odpowiada
za wadyukrytezbryanejnieruchomości'
w tymtakżeza nieujawniony
pzebieg
w Miejskim
ośrodku
Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kańognaficznej
w Piotrkowie
Trybuna|skim,
podziemnych
mediów.
'15.z regu|aminem
pŻetargu,
pŻehrguorazdokumentacją
warunkami
dotyczącą
nieruchomości
zapoznaó
się
na|eży
w UzędzieMiastaPiotńowa
Trybuna|skiego
28- Referat
Nieruchomościami
u|.szko|na
Gospodarki
- pokój58,te|.(0u732.18-52).
Ogłoszenieniniejszezamieszczonezosta|ona tab|icachogłoszeńUzędu Miasta Piotrkowa
Trybuna|skiego'
na stronieinternetowej
Uzędu Miastawwwpiotlkow.p|,
w BiuletynieInformacji
Pub|icznejwww.bip.piotrkow.pl,
a og|oszenieo przetargupodane zostałodo pub|icznej
wiadomości
w prasie.
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