
 
Burmistrz Miasta Terespol ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 2753 o pow. 0,0600 ha położonej w Terespolu(Obręb Błotków) przy ul.  Jana 
Pawła II 
 
Data publikacji ogłoszenia:    12 kwietnia 2016 r. 
Data ważności ogłoszenia:   13 maja 2016 r. 
Rodzaj ogłoszenia:   Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości 
 
Opis nieruchomości: 
Działka nr 2753 o pow. 0,0600 ha jest niezabudowana o kształcie prostokąta, nie użytkowana. Teren równy  
nieogrodzony. Posiada dostęp do drogi publicznej nieutwardzonej. Położona jest ok. 500 m od głównej ul. Wojska 
Polskiego oraz około 50 m od drogi wojewódzkiej ul. Kodeńska.  
Nieruchomość będąca przedmiotem ogłoszenia o przetargu położona jest w obszarze zagrożenia i ryzyka 
powodziowego.  
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą       
nr LU1B/00064638/8. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Warunki zagospodarowania: 
działka nr 2753 przeznaczona jest pod: 
teren usług komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowych– 102U. 
Termin zagospodarowania: nie dotyczy 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U.      
z 2014 r., poz. 1490). 
Cena wywoławcza wynosi  21.800,00 zł ( słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset złotych 00/100 ).  
Do kwoty sprzedaży zostanie  doliczony należny podatek VAT. 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych 
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował 
postąpienia ponad cenę wywoławczą. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 2.200,00 zł 
(słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta Terespol w Banku PKO BANK POLSKI SA 
Terespol nr 40 1020 1260 0000 0702 0108 5539 w terminie do dnia 11 maja 2016 r.  
Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Urzędu Miasta Terespol. Komisja Przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 
Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2016 r. o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miasta Terespol przy ul. 
Czerwonego Krzyża 26, lokal nr 14. 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie poświadczone pełnomocnictwo.   
Osoby przystępujące do przetargu składają oświadczenie, że zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym 
nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 20 listopada 2015 r. 
Drugi  przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12 lutego 2016 r. 
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Miasta Terespol nr 14 1020 
1260 0000 0102 0108 3682 w Banku PKO BANK POLSKI SA Terespol tak, aby w dniu sporządzenia aktu 
notarialnego można było stwierdzić , że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Miasta Terespol. 
Umowa sprzedaży nieruchomości powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium 
wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium ulega 
przepadkowi kiedy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26 lub pod 
numerem telefonu (83) 375 20 36 wew. 16 , na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miasta Terespol,  stronie internetowej 
umterespol.e-biuletyn.pl (OGŁOSZENIA->PRZETARGI->OFERTY PRZETARGOWE) 
Burmistrz Miasta Terespol zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
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