BURMISTRZ

BARCZEWA

ogla§za pierwsry ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej polożonej w obrębie

ewidencyjnym Wójtowo.

PODSTAWOWE INT,ORMACJE O PRZEDMIOCIB PRZETARGU
Numęr działki
powierzchnia działki:
Numer księgi wieczystej
Cena wywoławcza,,
Wysokośćwadium:

:

14l l98
0,0l86 ha
oLl o/00l77 56017
17.500,00 zł. ęw tym podatek VAT w stawce
3.000,00 zł.

23%o)

Postąpienie: o wysokości postąpierria decydują uczestrricy przetatgu, z tyrn ze postąpienie nie
możę wynosic mniej niż loń ceny wpvoławczej, z zaokrąg\eniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych.

Przedmiot przetargu ograniczonego stanowi, nier.rchomośćgruntowa niezabudowana
o kształcie regulamym, zbliżonym do prostokąta, stanowiąca fragment betonowego placu.

Nieruchomość otoczona jest zabudowąmieszkalnąjednorodzinną. DziaŁka nie posiada dostępu
do drogi publicznej. Przedmiotowa działka z uwagi na połozenie - brak dostępu do drogi
publicznej nie moze być wykorzystana jako odrębna, samodzielna nieruchomość.Moze być
natomiast zbYa jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
ptzyległych. Działka rlr I4Il98, połozona ,,v obrębie Wójtowo, o powierzchrti 0,0186 ha,
posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr OL1O/0017756017, wg klasl.fikacji rodzaju
uzytków oznaczona jako Bp, przylega do czterech nieruchomościoznaczonych numerami:
I 4I l99, I41, l I00, 1 4l l l I 5, I4I l 44.

Przeznaczenie w planie: Zgodnie z miejscowyn planem zagospodarowania przestrzennego
terenu w obrębie Wójtowa zat,uvierdzony Uchr.vałą Nr XVII(I87)2020 Rady Miejskiej
w Barczer,vie z dnta 27 lutego 2O2Or/ogłoszoną w dzienniku Urzędowyn Wojewodztwa
Warmińsko - Mazurskiego poz. 2221 z dnia 20 maja ż020 rokul działka połozona jest na
terenie oznaczonyn symbolemA44IJP - teren zabudowy usługowej i/lrrb produkcyjnej.
Działka nr I4Il98 jest ptzeznaczona na poprawę ,uvarunków zagospodarowania nieruchomości
sąsiednich, W związku z tym, że z przedmioto\\,ą działką grailczą nieruchomości będące
lvłasnościąwięcej niz jednego podmiotu, przetarg ogranicza się do osób fizycznych
i prawnych, będących właścicielamidziałek graniczapych z będącą przedmiotem przetargu
działkąnr 14ll98.
Nieruchomośc wolna jest od innyclr obciązeń i zoborviązań.

Przetarg odbędzie się 18 sierpnia 2022 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Nliejskiego lv Barczewie, Plac Ratuszowy
Ohvarcie przetargu o godzinie 10J0

1

- II piętro.

Warunki, które należy spełnić, żeb_r prz.vstąpić do przetargu:
1. Osoby ftzyczle lub prawrre zamierzające uczestniczyć w przetargu, mają obowiązek
zgłosiĆ swoje uczestnictwo w tenninie 7 dni przed wyznaczon1łn terminem przetargu
tj. najpóźniej do 10 sierpnia 2022 r. w pokoju nr 20 tut. Urzędu l złożycdowody
potwierdzające prawo własnościgruntu graniczącego z działką będącą przedmiotem

przetargu (np, aktualny odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów, ewentualnie
kopia aktu notarialnego z pisemnyn oświadczeniem, że stan właścicielskinie zmienił się
od dnia zawarcia umowy).

2.

Dokonanie wpłaty wadium w wymienionej r.vyzej kwocię na rachunek Urzędu Miejskiego
w Barczewie MBS w Gizycku O/Barczewo: 61 93431028 0000 0606 2000 0040,
Wpłata wadium powinna uwzględniać informację o numęrze działki oraz jej połozeniu.
Za zaclrowanie tenninu wpłaty wadiutn uważa się datę wpływu środków pienięznych
na ww. rachunek bankowy do 12 sierpnia 2022 r.

Dolr,ód rvniesienitr rvadium przęzLlczęstlrilta przetargu, ptldlega przedłozerriu kornisji
przetargowej przed otwarciem przetargu, Wadiurn rvniesione ptzez Llczestnika przetargu,
który przetarg wygla zalicza się na poczet ceny nabycia nieruclromości. Wadium rrie podlega
zwrotor.vi i przepada narzecz Grniny r,v przypadku, gdy nabyr,v,ca nie przystąpi bez
uspra.,viedliwierria do zawarcia umowy,,v miejscu i r.v terrnirrie podanyn w zar,viadomieniu,
ktore orgatlizator przetargu jest obowiązarry przesłać nabywcy w terminie 2l dni od dnia
rozstrzygntęcia przetargu. Pozostałyłnuczestnikom przetargu, rvadium zostanie zr,vrócone, nie
póżniej niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetatgu.
W przypadku zamiaru nabycia nieruclromości w ramacl-r współwłasnościustawowej
małzeńskiej, wadiutn winno być wpłacanę przez oboje małzonków (rv treścijako wpłacający
wpisani oboje małzonkowie). Do przetargu winni przystąpić oboje małzonkowie, chyba ze
zostanie przedIożona pruez uczestnika przetargu, zgoda na nabycie nieruclromości,
wyrażona pTzez drugiego współmałzoŃa przed notariuszem lub pracownikiem Wydziafu
Gospodarki Nienrchomościami i Obsługi Przedsiębiorcy tut. Urzędu.
Nabyłvca wyznaczony w clrodze ptzetargu, cetrę nieruchorności wpłaca w całości,w terminie
3 dni przed ustaloną datą podpisania umowy sprzedaży.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościarni
i Obstugi Przedsiębiorcy pokój nr 20, codziennie w godzinaclr pracy Urzędu, tel. 89 5l4 83 46
wew. 53, 54,55.
Nirriejsze ogłoszenie podlega wyłl,ieszeniu co najrnniej na 30 dni przed wyznaczonym
terminęm ptzetatgl tj od 18.07.2022r. do 17.08.2022r. na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Barczewie i Sołectwie Wójtowo. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach
intemetolvych Urzędu pod adresem: ww,w.barczelvo.pl i na stronach internetowych
Biuletynu Irrformacji Publicznej Urzędu pod adresem: ryrrrr.barczelvo.bip,net.pl otaz I7a
stronach interneto,uł.ycl' Mcnitora Satnorządowego pod adresetn: w,lvw.otoprzetargi.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego uniewaznienie w przypadku uzasadnionej
yLLJwz.J LIJ,

Barczewo,

I1.07 .2022 r,

