
        Burmistrz Miasta Milanówka

Ogłasza  drugi  przetarg  ustny  nieograniczony  na  zbycie  niżej  wymienionych
nieruchomości  położonych  w  Milanówku,  będących  własnością  Gminy  Milanówek,
przeznaczonych do sprzedaży Uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr 194/XIX/2008 z dnia 
10 września 2008 r.

Nieruchomości  położone  są  na  terenie  usług  komunikacyjnych,  przeznaczonych  do
obsługi  komunikacyjnej  terenu,  z  niezbędnymi  do  ich  funkcjonowania  pomieszczeniami  i
urządzeniami, w tym technicznymi (myjnia), gospodarczymi, garażami, miejscami postojowymi,
dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną; dopuszcza się usługi gastronomiczne.

1) niezabudowane nieruchomości tworzące całość, położone przy ul. Rososzańskiej, oznaczone 
    w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 50/3 w obr. 06-07 uregulowana w KW 33707 oraz dz. 
    ew. nr 39/4 w obr. 06-10 uregulowana w KW 33346 o łącznej pow. 1298 m2

    Cena wywoławcza netto: 414 000  zł. 

2) niezabudowane nieruchomości tworzące całość, położone przy ul. Rososzańskiej, oznaczone 
    w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 50/2 w obr. 06-07 uregulowana w KW 33707 oraz dz. 
    ew. nr 39/3 w obr. 06-10 uregulowana w KW 33346 o łącznej pow. 1255 m2

    Cena wywoławcza netto: 399 000 zł. 

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2008 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Milanówku ( budynek B ) przy ul. Kościuszki 45.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
–  płatnej  przelewem  na  konto  depozytowe  Bank  Spółdzielczy  w  Białej  Rawskiej  Filia
Milanówek ul. Kościuszki 28, nr 62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 najpóźniej do dnia 28
listopada 2008 r. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi,
który wygra przetarg, pozostałym zostanie zwrócone – przelewem na wskazane konto – w ciągu
3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada jeżeli uczestnik, który przetarg
wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. 

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami tj. na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegółowe  informacje  o  nieruchomościach  i  przetargu  można  uzyskać  w  Referacie
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Milanówku przy ul. Kościuszki 45,
tel 758 30 61 wew. 215.

Zastrzegamy sobie  prawo odstąpienia  od przetargu lub jego unieważnienia  w każdym
czasie bez podania przyczyny.
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