OGLOSZENIE 0 PRZETARGU
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchornoSciami (Dz.U. z 2015 r.
poz.1774 z pdin. zm.) oraz na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministrdw z dnia 14 wrzeinia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu prreprowadzania przetargdw oraz rokowah na zbycie nieruchomofci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
oglasza $11 ~rzetaraustnv nieoaraniczony na sprzedaf n/w nieruchomogci stanowiqcej
w4asnoSC g m i n y Miasto i G m i n a Serock:

- dzialka nr 56114 obr.02 o pow. 0,1923 ha poloionej w Serocku przy ul. Herberta
- cena wywolawcza 194.340 d brutto

-

Stan prawny dzialki uregulowany jest w ksiedze wieczystej Kw Nr WAlL/00011935/6 prowadzonej
pnez Sqd Rejonowy w Legionowie.

Wadium w wysokoki 20.000 zl naleiy wplacaC got6wkq lub na rachunek bankowy Urzqdu Miasta
i Gminy w Serocku Nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 prowadzony w Banku Spddzielczym
w Legionowie najp6iniej w dniu 24.06.2016 r.
Uwaga I Za termin wplaty wadium za poirednictwem banku uwaia sig date wplywu frodk6w na rachunek bankowy Utzedu Miasta
I Gminy w Serocku.

posta~ienie- o wysokoki postqpienia decydujq uaestnicy przetargu, z tym, i e postqpienie nie moie wynosiC
rnniej n i i 1% ceny wywdawaej, z zaokrqgleniem w gore do pelnych dziesiqtek ztotych.

Przetarg zostanle przeprowadzonyw dniu 28 czerwca 2016 roku o godz.15~~
w sali konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.
Oois nieruchornoki; dzialka jest niezabudowane, potoiona w Serocku w koricowym odcinku ul. Herberta
(droga gruntowa) odchodzqcej od ul. Traugutta (droga asfaltowa), w sqsiedztwie dzialek niezabudowanych,
graniczy z obwodniq rn. Serock, nieruchomojC jest obciqiona prawern duiebnoki przesylu ustanowionym
na aas nieoznaaony na rzea PGNiG SPV 4 Sflka z 0.0. w pasie gruntu o szer. 1 m przy finocnej granicy
dzialki, zgodnie z trekiq aktu notarialnego Rep. A nr 1519/2013z dnia 26.07.2013r.

. n~eruchomo&&
.
Przeznaaenie
zgodnie z rniejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzialki
polozone q na terenie przeznaaonym pod zabudowe rnieszkaniowq jednorodzinnq i zabudowe uslug
nieuciqiliwych.
~ o d zaaosmdarowania
b
nieruchomoki: zabudowa budynkiem mieszkalnyrn jednorodzinnym z
moiliwokiq realizaj i udug nieuciqiliwych.
Termin zaaosoodarowania nieruchornoki; nie okreila siq terrninu zagospodarowania nieruchomoici.

Jeteli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoki nie stawi sic bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie
podanyrn w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Serock moie odstqpid od zawarcia umowy, a wplacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaiy nieruchornoki podlega zaptacie przez kupujqcego nie poiniej n i i do dnia zawarcia umowy
przenoszqcej wlasnoSC.
Koszty zwiqzane z zawarciem urnowy sprzedaiy ponosi kupujqcy.
Burmistrz Miasta i Grniny Serock zastrzega sobie prawo odwdania przetargu z wainych powodow.
Inforrnacje dotyaqce przetargu rnoina uzyskaC w Uredzie Miasta i Gminy w Serocku pok6j nr 50 lub 52 oraz
telefonianie pod nurnerern telefonu (22)782-88-28.

