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39.
jestWPiotrkowie
połoiona
przyul'całej
1'Nieruchomość
Trybunalskim
39'
jestksięga
prowadzona
D|aww.nieruchomości
wieczysta
PT1P/00081069/8.
prawami
jednakŹe
Nieruchomość
niejestobciążona
pŻedmiotowej
obecnie
naŻeczosÓbtrzecich,
WUmowie
sprzedaży
nieruchomości
ustanowiona
zostanie
służebność
drogowa
nadziałce
nr15/9naŻeczkażdoczesnego
właścicie|a
działek
_ u|icycałej.
nr 15/5i 15/6,ce|emumożliwienia
bezpoŚredniego
dostępu
do drogipub|icznej
Zakresproponowanego
przebiegu
służebności
Uwidoczniony
przezgeodetę
został
ko|orem
brązowym
namapiedocelówprawnych
opracowanej
pzyjętejdo państwowego
uprawnionego
Grzegorza
Kwapisza'
zasobugeodezyjnego
ikańograficznego
w |V|iejskim
ośrodku
Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej
w Piotrkowie
Trybuna|skim
w dniu '15|istopada
2012r.
zanr1062.04-3112012.
Nieruchomość
niejestprzedmiotem
zobowiązań.
jestWewidencji
gruntóW
2' Nieruchomośó
oznaczona
obr.4 jakodziałka
nr15/9o pow.0,5133
ha.
jestniezabudowana,
3. Nieruchomośc
porośnięta
nieogrodzona,
niezagospodarowana,
w części
samosjejkami
drzew
i krzewów'W raziezachodzącej
konieczności
ich usunięcia|wpnypadkubnku innychroztliąańaftemawnych),
posiadacz
jestUzyskać
nieruchomości
obowiązany
zezwo|enie
stosownego
organu
na ichwycięcie,
z art.83
zgodnie
Ust.1 ustawyz dnia16kwietnia
przyrody
2004r' o ochronie
(Dz'U.
z 2009r. Nr151,poz.'1220
z póŹn'zmianami)'
W u|icycałejznajduje
siępełna
infrastruktura
przewidziana
techniczna'
obsługa
komunikacyjna
zbywanej
działki
z ulicy
całej.
4. zgodniez ogólnymp|anem
pEest|zennego
zagospodarowania
opisananieruchomość
znajduje
się W jednostce
- strefarozwoju
urbanistycznej
12'22.T2.U
przeznaczenie
podstawowe
terytoria|nego
miastaiterenyusługowe.
Jako
usta|a
przetwórstwem,
produkcją
sięusłUgi
A^liązane
z aktywnością
ekonomiczną
magazynowaniem,
składowaniem
orazobsługątej
działalności'
przeznaczona
jestdospŻedał,Wdrodze
pub|icznego
5' WW.nieruchomośc
pnetargu
ustnego
nieograniczonego.
położonej
pŹyul.Całej
6.Cenawywoławcza
nieruchomości
39wynosi:
zł.
340.000,00
7' Zgodnie
z przepisami
jedno|ity
ustawy
z dnia11marca2004r' o podat<u
(tekst
odtowarów
i usług
Dz'U.z 2011r. Nr
177,poz.1054ze zm')do cenynieruchomości
podatek
osiągniętej
W pzetargu
do|iczony
zostanie
VATWgstawki
obowiązującej
Wdaciezbycianieruchomości
(obecnie
23%).
pŻetargu,
jestjednorazowo
cenanieruchomości
osiągnięta
w wyniku
wrazz podatkiem
VAT'płatna
najpóŹniej
dodnia
zawarcia
umowy
cywilnoprawnej.
8. PŻetarg
odbędzie
sięw siedzibie
UnędUMiastaPiotrkowa
Trybuna|skiego
u|'Szko|na
28w dniu17stvcznia2014r.
o godz.10oo
wsalinr57.
przetarg
przedmiotowej
Pierwszy
pŻeprowadzony
nazbycie
nieruchomości
Wdniu6 Września
2013r',zakończony
został
wynikiem
negatywnym.
położoną
przyu|'całej39Wynosi:
9' Wadium
zadziałkę
68.000'00
zł imusiznajdowac
sięnarachunku
bankowym
Urzędu
prowadzonym
l\iliasta
Piotrkowa
Trybunalskiego
w GetinNobleBankSA nrkonta:58 156000132323140410000003
w terminie
pŻy cłlmWpłata
do dnia 13 stvcznia2014r' (wlacznie),
wadium
niepowoduje
na|iczenia
odsetek
od
zdeponowanej
kwoty.
za terminWniesienia
wadium
pienięŹnych
uważa
się datęWpływu
środkÓw
na wyżej
wymieniony
numerrachunku
przezuczestnika
przetargu
pod|ega
bankowego'
DoWód
wnlesienia
przedłożeniu
przetargowej
przed
Wadium
komisji
ptzetargu.
otwarciem
poodwołaniu
jednakniepÓŹniej
przetargu
Wadium
zwracasięniezwłocznie
|ubzamknięciu
niżprzedupływem
3 dni
przetargu.
pŹetargu,
0d dnia,odpowiednio:
odwołania
pŻetargu,
przetargu
zamknięcia
unieważnienia
zakończenia
wynikiem
negatywnym.
p|zepadkowi
Wadium
u|ega
w razieuchy|enia
sięuczestnika,
którypŻetarg
wygra
odzawarcia
umowy
spŻedaży.
osobie,
którapzetarg
wygra'
Wpłacone
wadium
zostanie
za|iczone
napoczet
cenynabycia
nieruchomości.

przetargu
powodÓW,
1o'Prezydent
MiastaPiotrkowa
Trybunalskiego
zastŻega
sobieprawoodwołania
z Ważnych
zgodnie
(tekstjednolity
z dnia21sierpnia
1997r' o gospodarce
nieruchomościami
z 2010r' Dz'U' Nr102'
z art'38ust.4 ustawy
poprzezzamieszczenie
poz' 651,z pÓŹn.zm.)'
o czympoinformuje
niezwłocznie
ogłoszenia
W prasie|oka|nej
i Wywieszenie
natab|icy
ogłoszeń
Wsiedzibie
Urzędu
|Viasta'
'11'osobyprawne
krajowe
i społki
z udziałem
zagranicznym
zobowiązane
IubpośWiadczone
za
sąpzedłożyć
oryginały
zgodność
z oryginałem:
zezwa|ającej
aktualny
odpisz KRS, uchwałę
odpowiedniego
organuosobyprawnej
gospodarczą
Wprzetargu
naprzystąpienie
i udział
orazinnekonieczne
upowainienia,
a osobaprowadząca
działa|nośĆ
- zaśWiadczenie
gospodarczej'
o Wpisie
doewidencji
działa|ności
12.cudzoziemcy
zamierząący
wziąć
Wpzetargu
Winni
Wymogi
w ustawie
z dnia24ma|ca
1920r.
vdział
spełniać
okreś|one
pŹezcudzoziemcóW
( Dz'U' z 2004r' Nr167,poz'1758z pÓŻn
o nabywaniu
nieruchomości
'zn'\'
przetargu
|ubpŻez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo
Winnobyc
13. Uczestnicy
biorąudziałW pŻetargu
osobiście
pośWiadczonymi'
W formienotaria|nej
|ubW formiepisemnej,
z podpisami
notaria|nie
Pełnomocnictwo
sporządzone
przedłożyc
Worygina|e'
na|eży
pozostających
posiadających
WzwiąZku
majątkową
W przypadku
osÓbfizycznych
malżeńskim'
ustawową
Wspó|ność
do
jestobecnośĆ
(p1dpis
udziału
w przetargu
Wymagana
obojga
małżonkÓW
|ubpisemna
zgodaWspÓłmałżonka
n1taialnie
poświadczony)
doprzetargu
Wceluzakupu
nieruchomości.
Ia przystąpienie
posiadania
pzed przystąpieniem
przedłoŹyc
W przypadku
rozdzie|ności
majątkowej'
do przetargu
na|eży
komisji
przetargowej
potwierdzający
przedłożyĆ
rozdzie|ność
dokument
majątkową
Dokument
tenna|eży
Worygina|e.
l4. Sprzedający
nieodpowiada
za Wadyukrytezbywanej
nieruchomości'
Wtymtakżeza nieujawniony
WMiejskim
ośrodku
pzebiegpodziemnych
Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kańograficznej
WPiotrkowie
Trybuna|skim,
mediÓW'
przetargu
15'Z regu|aminem
orazWarunkami
dotyczącym
WW'nieruchomości
zapoznaĆ
się na|eży
w Urzędzie
|Viasta
- pok6|
Piotrkowa
Trybuna|skiego
u|'Szko|na
28- Referat
Gospodarki
Nieruchomościami
58'te|.44732.18.52'
ogłoszenie
ninieiszezamieszczone
zostało
na tab|icach
ogłoszeń
UEęduMiastaPiotrkowa
Trybuna|skiego,
na
stronieinternetowej
urzęduMiastawww.piotrkowp|,
w Biu|etynie
|nformacii
Pub|icznei
Www.bip.piotrkow.D|'
podany
o przetargu
został
do publicznei
wiadomości
w prasie|oka|nej.
a wyciągz ogloszenia

