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OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

Z DNIA 9 lipca 2018 r. 

Burmistrz Miasta Milanówka 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości, położonej przy ul. Spacerowej w Milanówku  

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, 
powierzchnia nieruchomości, opis nieruchomości: 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona przy ul. Spacerowej  
w Milanówku, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 44/13  
w obrębie 05-17, o powierzchni 42 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim,  
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/0005602/3. 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu leży w centralnej części Milanówka,  
przy ulicy Spacerowej.  

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 

Zgodnie z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu 
„Strefa Ochrony Konserwatorskiej”, podjętego uchwałą Nr 201/LVIII/98 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 16 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 64, poz. 300 z dn. 28.10.1998 r.), podstawową 
funkcją terenu objętego planem jest „wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa indywidualna”. 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako „Strefa II”. 

Nieruchomość ta jest ogrodzona, ale niezagospodarowana. 

3. Cena wywoławcza: 

Cena wywoławcza netto: 10.500,00 zł 
 
Minimalne postąpienie: 110,00 zł 
 
Cena osiągnięta w wyniku przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%, 
zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (tj. Dz.U.2017.1221 ze zm.) 

4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi  
ani roszczeniami osób trzecich. 

5. Termin i miejsce przetargu: 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta 
Milanówka, przy ul. Spacerowej 4, sala nr 5 – sala konferencyjna, parter 
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6. Wysokość wadium, formy, termin i miejsce jego wnoszenia: 

Kwota wadium wynosi: 1.000,00 zł. 

Wadium należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta Milanówka: PKO Bank Polski I O. 
w Milanówku, ul. Warszawska 25A Nr 06 1020 1026 0000 1202 0263 4954 w terminie  
do dnia 8 sierpnia 2018 r. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe. 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później  
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem 
negatywnym przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

7. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem 
podpisania umowy notarialnej, zapłacić całą cenę nieruchomości osiągniętą w wyniku przetargu, 
pomniejszoną o wpłacone wadium. Nieuiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia 
umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem 
umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu 
Miasta Milanówka. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych nabywcy przez sprzedającego  
w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Milanówka może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium 
nie podlega wówczas zwrotowi. 

8. Dodatkowe informacje: 

Burmistrz Miasta Milanówka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych  powodów, 
informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę 
odwołania przetargu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu gruntu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.121 ze zm.) upłynął w dniu 27 czerwca 2018 r. 

9. Uzasadnienie wyboru formy przetargu oraz termin zgłoszenia uczestnictwa: 

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu, z uwagi na fakt, iż ze względu na swoje położenie, wymiary  
oraz powierzchnię nie może być ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. 

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć do dnia 9 sierpnia 2018 r. do godziny 1600  
w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4  

(wejście od ul. Spacerowej). 

 

z upoważnienia  

Burmistrza Miasta Milanówka 

/-/ 

Marek Sudomirski 

Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka 


