
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

BURMISTRZ WOŁOMINA 

ogłasza

DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na  sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości  gruntowych  stanowiących  własność  Gminy

Wołomin, położonych w Wołominie przy ul. Kmicica.

1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Wołominie w rejonie ul. Kmicica, oznaczona jako
działka nr ew. 211/12 o powierzchni 0,1281 ha, obręb geodezyjny 0035, 35, uregulowana w księdze
wieczystej nr WA1W/00039511/9.
Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi  245 000  zł  netto.  Do  wylicytowanej  ceny  zostanie
doliczony podatek VAT według 23% stawki. Wadium wynosi 25 000 zł.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedle 1-go Maja III”
działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  (oznaczenie symbolem
4MN).
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

2. Nieruchomość niezabudowana, położona w Wołominie przy ul. Kmicica, oznaczona jako działka
nr ew. 212/7 o powierzchni 0,0831 ha oraz działka nr ew. 215/13 o powierzchni 0,0015 ha obręb
0035, 35, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039511/9.
Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi  149 000  zł  netto.  Do  wylicytowanej  ceny  zostanie
doliczony podatek VAT według 23% stawki. Wadium wynosi 15 000 zł.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na terenie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczenie symbolem 4MN).
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Nieruchomość niezabudowana, położona w Wołominie przy ul. Kmicica, oznaczona jako działka
nr  ew.  212/8  o  powierzchni  0,0865 ha,  obręb 0035,  35,  uregulowana w księdze  wieczystej  nr
WA1W/00039511/9.
Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi  162 000  zł  netto.  Do  wylicytowanej  ceny  zostanie
doliczony podatek VAT według 23% stawki. Wadium wynosi 16 000 zł.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczenie symbolem 4MN).
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie
przy  ul.  Ogrodowej  4  w  Wołominie  oraz  podlega  publikacji  na  stronie  internetowej  Urzędu
www.wolomin.org  w  zakładce  „ogłoszenia”  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminy
Wołomin w zakładce „ogłoszenia”.

Przetargi odbędą się dnia 26 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul.
Ogrodowej 4 w Wołominie, na sali nr 106.
1. Na sprzedaż działki nr 211/12 o godz. 11.30,
2. Na sprzedaż działek nr 212/7 i 215/13 o godz. 13.00,
3. Na sprzedaż działki nr 212/8 o godz. 14.00.

Dodatkowe  informacje  o  nieruchomości  można  uzyskać  w  Wydziale  Geodezji  i  Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Wołomin, Wołomin ul. Ogrodowa 4, pok. nr 219 i 217, II piętro,
od wtorku do czwartku w godz. 800-1600, w poniedziałki w godz. 900-1900  w piątki w godz. 800-1400

tel. 22 763 30 89 lub 22 763 30 87, a ponadto z aktualną ofertą przetargową można zapoznać się na
stronie internetowej Urzędu Miasta Wołomin.
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