
O G l O S Z E N I E  0 P R Z E T A R G U  

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomokiami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z p6in. 
zm.) oraz na podstawie rozporqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzeSnia 2004 r, w sprawie sposobu i ttybu prreprowadzania 
przetarg6w oraz rokowah na zbycie nieruchomoki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

oglasza I1 ~rzetarcr ustnv oaraniaony na sprzedai 

dzialki nr 62/13 o pow.0,0635 ha pdoionej w obrqbie Skubianka gm. Serock 

Cena wywdawua - 29.000 zl brutto 

Stan prawny dzialki uregulowany jest w ksiqdze wieczystej Kw nr WAlL/00002255/9 prowadzonej 
przez Sqd Rejonowy w Legionowie - IV Wydzial Ksiqg Wieczystych. 

W przetargu mogq uczestniczyt tylko wlakiciele dzialek przyleglych do nieruchomoki 
bqdqcej przedmiotem przetargu, tj. dziakk oznauonych w ewiden j i  grunt6w nr 62/37 i 77. 

Uzasadnienle wvboru formv ~netarau: 

Dzialka nr 62/13 zostala przeznauona do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego, 
poniewaz nie moze samodzielnie stanowit odrebnej dzialki budowlanej z uwagi na brak dostepu do 
drogi publianej. 

Warunkiem umsta~ienia do ~rzetarau iest: 

- wp+acenie wadium w wysokoki 5.000 zl na rachunek bankowy Miasta i Gminy 
Serock nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 lub w kasie urzedu prowadzonej przez Bank 
SpMzielczy w Legionowie, filia w Serocku przy ul. 11 Listopada 8 lok. 4, najp6iniej w dniu 
14.04.2017 r. 

- pisemne zgloszenie uaestnictwa w przetargu, zloione do dnia 14.04.2017 roku 
w kancelarii og6lnej Urzedu Miasta i Gminy w Serock (parter, pok.l), do kt6rego naleiy 
ddqczyt kserokopie tytutu wlasnoSci do nieruchomoki przyleglej wymienionej w ogbszeniu. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 kwietnia 2017 roku o godz. 14'' 

w sali konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku prry ul. Rynek 21 

Posta~ienie - o wysokoki postqpienia decydujq uaestnicy przetargu, z tyrn, ze postqpienie nie moie 
wynosii rnniej n i i  1% ceny wywdawaej, z zaokrqgleniern w gbrq do pelnych dziesiqtek zlotych. 

O ~ i s  nieruchornoki: dzialka jest niezabudowana, poloiona ok. 400 rn od Jeziora Zegrzyhskiego na skarpie 
o zrbznicowanej rzeibie terenowej, porofnic$a drzewostanern iglastyrn i likiastym. Nie moie samodzielnie 
stanowit odrebnej nieruchornoki budowlanej. Moie zostat wykotzystana w celu powiekszenia sqsiednich 
nieruchornoki. 

Przeznaaenie nieruchomoki; zgodnie z rniejscowyrn planern zagospodarowania przestrzennego 
nieruchorno3 poloiona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

S m d b  7aaos~odarowania nieruchorno5ci; poiqaenie w funkcjonalnq calog z nieruchornoSciq ptzyleglq. 

Termin zaaos~odarowania nieruchornoki: nie okrekla sic terrninu zagospodarowania nieruchomoki. 

a NieruchornoSC jest wolna od obciqzeh i zobowiqzah. 

a Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchornoki nie stawi sie bez usprawiedliwienia w rniejscu 
i w terrninie podanyrn w zawiadornieniu, Burrnistrz Miasta i Grniny Serock rnoie odstqpit od zawarcia 
urnowy, a wplacone wadiurn nie podlega zwrotowi. 

Cena sprzedaiy nieruchornoki podlega za@acie przez kupujqcego nie p6iniej niz do dnia zawarcia urnowy 
przenoszqcej wlasno3. 

Koszty zwiqzane z zawarciern urnowy sprzedaiy ponosi kupujqcy. 

a Na sprzedaz w/w dzialki w dniu 27.01.2017 r. zostal przeprowadzony I przetarg ustny ograniczony 
zakohaony wynikiern negatywnyrn. 

Burmisttz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwdania przetargu z wainych powodbw. 

Inforrnaje dotyaqce przetargu rnoina uzyskak w Urzedzie Miasta i Gminy nr 50 lub 52 oraz 
telefonianie pod nurnerern telefonu (22)782-88-28, 782-88-31. 

Sporzgdzila: Agnieszka Skurzewska 
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