OGLOSZENIE

0 PRZETARGACH

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz.U. z 2015 r.
poz.1774 z p6fn. zm.) oraz na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 w ~ e S n i a2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowah na zbycie nieruchomo5ci (D2.U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmisttz Miasta i Gminy Serock
ogtasza I11 ~tzetaraiustne nieoaraniaone na sprzedai:
dzialek poloionych we wsi Zalesie Borowe, gm. Serock:

Stan prawny dzialek uregulowany jest w ksiedze wieaystej Kw Nr WA11/00017687/4 prowadzonej
przez Sqd Rejonowy w Legionowie.

wadium naleiy wplacaC got6wkq lub na rachunek bankowy Urzedu Miasta i Gminy w
Serocku Nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 prowadzony w Banku Sp6ldzielczym
w Legionowie najp6iniej w dniu 24.06.2016 r.
Uwaga I Za termin wplaty wadlum za poSrednictwem banku uwaia sie date wplywu Srodk6w na rachunek bankowy Urzedu Miasta
i Grniny w Serocku.

Posta~ienie- o wysokoki postqpienia decydujq uaestnicy przetargu, z tyrn, i e poepienie nie moie wynosiC
mniej n i i l0/o ceny wywdawczej, z zaokrqgleniem w g6re do pdnych dziesiqtek zlotych.

Przetargi zostanq przeprowadzone w dniu 28 czerwca 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.
O ~ i nieruchomoki:
s
dzialki sq niezabudowane, porojniete drzewostanem sosny i brzozy, posiadajq
bezpojredni dostep do drogi publianej - drogi powiatowej nr 1821W, ul. Powieliliskiej o nawierzchni
asfaltowej, istnieje moiliwoSC podlqaenia energii elektrycznej.
Przeznaaenie nieruchomoki; zgodnie z miejscowym planern zagospodarowania przestrzennego dzialki
pdoione q na terenie przeznaaonym pod zabudowe mieszkaniowq jednorodzinnq ekstensywnq.
S~os6bzaaosmdarowania nieruchornokL zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Termin zaaosmdarowania nieruchomoki: nie okreila sie terminu zagospodarowania nieruchomo5ci.
NieruchomojC jest wolna od obciqieli i zobowiqzari.
Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoki nie stawi sie bez usprawiedliwieniaw miejscu i w terminie
podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Serock moie o d e p i 6 od zawarcia umowy, a wplacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaiy nieruchomoki podlega zaplacie przez kupujqcego nie b i n i e j n i i do dnia zawarcia umowy
przenoszqcej wlasno5C.
Koszty zwiqzane z zawarciem umowy sprzedaiy ponosi kupujqcy.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwdania przetargu z wainych powod6w.
Informaje dotyaqce przetargu moina uzyskaC w Urzedzie Miasta i Gminy w Serocku pok6j nr 50 lub 52 oraz
telefonianie pod numerem telefonu (22)782-88-28.

/

