OGtOSZENIE 0 PRZETARGU
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz.U. z 2015 r. poz.
1774 z pbin. zm.) oraz na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministrbw z dnia 14 wrzefnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargbw oraz rokowali na zbycie nieruchomoSci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmistrz Miasta i Gminy Serock oglasza
I~rzetaraustnv nieoaraniczony

na sprzedaf nieruchomoki stanowiqcej wtasnoSC gminy Miasto i Gmina Serock
polofonej w obrqbie 08 w Serocku przy ul. Niskiej,
oznaczonej w ewidencji grunthw jako dzialka nr 3812 o pow. 0,0533 ha.

-

Cena wywolawcza 376.000,OO zt brutto.
Stan prawny nieruchomo~ci uregulowany jest w ksiedze wieuystej Kw Nr WAlL/00014278/3
prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Legionowie.

Wadium w wysokoki 20.000,OO zt naleiy wplacaC na rachunek bankowy Urzqdu Miasta i Gminy
w Serocku Nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 prowadzony w Banku Spddzieluym
w Legionowie najphiniej w dniu 23 styunia 2017 r.
Uwaga I Za termin wplaty wadlum za pofrednictwem banku uwaia siq data w w w u Srodk6w na rachunek bankowy U R ~ ~Miasta
U
i Grniny w Serocku.

Posta~ienie- o wysokoki postqpienia decydujq uaestnicy przetargu, z tyrn, i e postqpienie nie rnoie wynosiC
rnniej n i i l0/o ceny wywdawczej, z zaokrqgleniern w g6re do pelnych dziesiqtek zlotych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 stycznia 2017 roku o godzinie 14
w sali konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

*

O ~ i snieruchornoki: dzialka jest niezabudowana, pdoiona w Serocku przy ul. Niskiej w pobliiu Skweru
Litewskiego, u podn6za skarpy w drugiej linii zabudowy od rzeki Narew, p?:iada bezpofredni dostep do drogi
publicznej - drogi grninnej o nawierzchni utwardzonej. Istnieje rnoiliwosc podlqczenia energii elektrycznej
w zasiegu wodociqg i gazociqg.
Przeznaaenie nieruchornoki; zgodnie z rniejscowyrn planern zagospodarowania przestrzennego dzialka
poloiona jest na terenie zabudowy rnieszkaniowejjednorodzinnej.
S ~ o d zaaos~odarowania
b
nieruchornoki: zabudowa budynkiern rnieszkalnyrn jednorodzinnyrn.
Termin zaaos~odarowanianieruchomoki: nie okrefla sie terrninu zagospodarowania nieruchornoki.
NieruchomoSCjest wolna od obciqieh i zobowiqzah.
Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchornoki nie stawi sie bez usprawiedliwienia w rniejscu i w terrninie
podanym w zawiadornieniu, Burmistrz Miasta i Grniny Serock rnoie odstqpii: od zawarcia umowy, a wpfacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaiy nieruchornoSci podlega zapfacie przez kupujqcego nie p6iniej n i i do dnia zawarcia urnowy
przenoszqcej wlasnog.
Koszty zwiqzane z zawarciern urnowy sprzedaiy ponosi kupujqcy.
Burrnistrz Miasta i Grniny Serock zastrzega sobie prawo odwdania przetargu z wainych powod6w.
Informacje dotyaqce przetargu rnoina uzyskak w Urzedzie Miasta i Grniny w Serocku pokdj nr 50 tub 52 oraz
telefonianie pod nurnerem telefonu (22)782-88-28.

