PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej  własność Gminy Płock,  położonej w Płocku
 w Obrębie 1 "Podolszyce - Borowiczki", oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 251/2 i 256/2 o łącznej powierzchni 7990 mkw,
 objętej  KW PL1P/00001562/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.

Przedmiotem sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Płocku w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” oznaczona  numerami ewidencyjnymi działek 251/2 i 256/2 o łącznej powierzchni 7990 mkw objęta Księgą wieczystą KW PL1P/00001562/9 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Płocku.

W tabeli poniżej podano informacje dotyczące przedmiotu i warunków przetargu.
Nr ewid.
działki
Położenie

Pow.
w m²
Rodzaj
użytków
Opis nieruchomości
Numer KW
Przeznaczenie
w m.p.z.p.

Cena wywoławcza  nieruchomości
w zł (netto)
Wadium
w zł
251/2


256/2

łączna pow.

rejon ul. Zbożowej
Obręb 1
Podolszyce-Borowiczki

6227


1763
_____
7990

S-RIIIa
S-RIVa

RIIIa
RIVa


Nieruchomość niezabudowana

Księga wieczysta
PL1P/00001562/9
6U - 
Tereny zabudowy usługowej
Przeznaczenie podstawowe:
tereny zabudowy usługowej
 1.550.000,00
160.000,00


Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu. 
Przedmiotowa nieruchomość podlega przepisom ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1161).
Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerami ewidencyjnymi działek 251/2 i 256/2        o łącznej powierzchni 7990 mkw, położona w Płocku w rejonie ul. Zbożowej w Obrębie 1 "Podolszyce-Borowiczki", położona jest w atrakcyjnej części miasta, w okolicy ronda Wojska Polskiego, przy obwodnicy miasta Płocka (trasa Tadeusza Mazowieckiego).
Dojazd do nieruchomości drogą serwisową w kierunku ulicy Zbożowej o nawierzchni utwardzonej.
Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane skoncentrowane wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej  i  ulicy Zbożowej o funkcji zabudowy usługowej, tereny handlowe wielkopowierzchniowe, zabudowa mieszkaniowa.
Teren nieruchomości porośnięty trawą, pojedynczymi drzewami, drzewami owocowymi oraz krzewami.
Nieruchomość nie jest uzbrojona.
Z uwagi na fakt, iż działki przylegają do siebie tworząc jedną nieruchomość, sprzedaż przedmiotowych działek nastąpi łącznie.
Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Żyzna - południe              w Płocku” przyjętym Uchwałą Nr 528/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego         w dniu 26 maja 2017 roku, poz. 5002, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6U- tereny zabudowy usługowej,  dla którego plan ustala:
1. przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej,
2. dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i w rozporządzaniu nią nie ma przeszkód prawnych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 16 września 2020 roku 
o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, pok. 206, II piętro.

Minimalne postąpienie przy przetargu wynosi 15.500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych).
Minimalne postąpienie przy licytacji poszczególnych działek nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Przystępujący do przetargu powinien:
a) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, regulaminem i przedmiotem przetargu,
b) wpłacić wadium na ww. nieruchomość w wysokości 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 10 września 2020 roku na konto Urzędu Miasta Płocka PKO Bank Polski SA 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu umowy notarialnej.

Bliższe informacje na temat przetargów można uzyskać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1  pok. E-54, tel. (24) 367 14 78 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl (komunikaty i ogłoszenia/zbycie i dzierżawa nieruchomości Gminy Płock oraz www.plock.eu (sprzedaż nieruchomości).

Prezydent Miasta Płocka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.


