
 

BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG   

 

O G Ł A S Z A 
 

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ 

NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ  

W NOWYM TARGU PRZY UL. LUDŹMIERSKIEJ 

     

Przedmiot przetargu: 
 

• Niezabudowana oraz częściowo zadrzewiona nieruchomość gruntowa stanowiąca własność 
Gminy Miasta Nowy Targ, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 9938/252 opisana w 

KW nr NS1T/00076325/1 o powierzchni 0,6267 ha. 

• Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 15.I w/w 

działka zlokalizowana jest w terenie o symbolu P/U.1 – tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oraz fragment południowo – wschodniej 

części leży w terenie o symbolu KDW.11 – teren komunikacji, droga wewnętrzna. 

Dopuszcza się przebudowę istniejącego rowu odwadniającego. 

• Dostęp do terenu z drogi gminnej klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 

symbolami KDL.1, KDW.7, KDW.4 i KDW.11 

 

CENA WYWOŁAWCZA:  550 000,00 zł netto 

(słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

+ 23% podatku od towarów i usług VAT 

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. (wtorek) o godz. 1100
 w budynku Urzędu 

Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, pokój nr 117, I piętro.  

2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, przed przystąpieniem do niego wpłacają 

wadium w pieniądzu w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wpłata  

winna znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Nowy Targ, Bank PeKaO S.A. o/Nowy Targ Al. 

Tysiąclecia 35A nr:  45 1240 1574 1111 0010 2422 2171 najpóźniej w dniu 28 września 2018 r. 

3. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, odmówi czy też sama 

zrezygnuje z podpisania umowy lub jeśli zażąda wpisania w tej umowie treści sprzecznych 

z warunkami przetargu określonymi regulaminem, Organizator przetargu może odstąpić od 

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

4. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny. 

5. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 (pok. 301 – tel. 18 26 11 283 lub pok. 

302 – tel. 18 26 11 205), gdzie znajduje się regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący 

do przetargu winni się zapoznać Wydział Rozwoju i Urbanistyki w zakresie przeznaczenia 

wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pok. 230 – tel. 26 11 271). 

Informacja o organizowanym przetargu znajduje się również na stronach internetowych Urzędu 

Miasta www.nowytarg.pl. 

 

 
Nowy Targ, 2018-07-26 

 


