OGLOSZENIE 0 PRZETARGU
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomofciami (Dz.U. z 2016 r. poz.
2147 z p6in. zm.) oraz na podstawie rozpon@dzenia Rady Ministrbw z dnia 14 w n d n i a 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu pneprowadzania pnetargbw oraz rokowah na zbycie nieruchomolci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmistrz Miasta i Gminy Serock oglasza

I1 ~rzetaraustnv nieoaraniczony
na sprzedai nieruchornoki stanowiqcej wtasno4C gminy Miasto i Gmina Serock
potoionej w obrqbie 08 w Serocku przy ul. Niskiej,
oznaaonej w ewidenj i grunt6w jako dziatka nr 3812 o pow. 0,0533 ha.

-

Cena wywolawcza 376.000 zC brutto.
Stan prawny nieruchomo6ci uregulowany jest w ksi@ze wieczystej Kw Nr WAlL/00014278/3
prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Legionowie.

Wadium w wysokoki 20.000 zt naleiy wphcat na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock
Nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 lub w kasie urzqlu prowadzonej przez Bank Sfldzielczy
w Legionowie, filia w Serocku przy ul. 11Listopada 8 lok. 4, najp6iniej w dniu 08 maja 2017 r.
&&&& - o wysokoSci postqpienia decydujq uaestnicy przetargu, z tyrn, i e postqpienie nie rnoie wynosit
rnniej niz 1% ceny wywdawaej, z zaokqgleniern w g6re do pelnych dziesiqtek zlotych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 maja 2017 roku o godzinie 14
w sali konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

QQ

O ~ i snieruchomoki; dzialka jest niezabudowana, poloiona w Serocku przy ul. Niskiej w pobliiu Skweru
Litewskiego, u podn6ia skarpy w drugiej linii zabudowy od rzeki Narew, posiada bezpobredni dostep do drogi
publianej - drogi grninnej o nawierzchni utwardzonej. Istnieje rnoiliwoJC podlqaenia energii elektryunej
w zasiwu wodociqg i gazociqg.
Przeznaaenie nieruchornoki: zgodnie z rniejscowym planern zagospodarowania przestrzennego dzialka
polozona jest na terenie zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej.
Sws6b zaaoswdarowania nieruchornoki: zabudowa budynkiern rnieszkalnyrn jednorodzinnyrn.
Terrnin zaaosmlarowania nieruchornoki: nie okreSla siq terrninu zagospodarowania nieruchornoki.
NieruchornoJCjest wolna od obciqzeh i zobowiqzari.
Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoki nie stawi sic bez usprawiedliwienia w rniejscu i w terrninie
podanyrn w zawiadornieniu, Burrnistrz Miasta i Grniny Serock rnoze odQpiC od zawarcia umowy, a wpiacone
wadiurn nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaiy nieruchornoki podlega zaplacie przez kupujqcego nie p6iniej niz do dnia zawarcia urnowy
przenoszqcej wlasno5C.
Koszty zwiqzane z zawarciern urnowy sprzedaiy ponosi kupujqcy.
Na sprzedat w/w dzialki w dniu 27.01.2017 r. zostal przeprowadzony I przetarg ustny nieograniuony
zakohaony wynikiern negatywnym.
Burrnisbz Miasta i Grniny Serock zastrzega sobie prawo odwdania przetargu z wainych powod6w.
Informacje dotyaqce przetargu rnoina uzyskaC w Urzqdzie Miasta i Grniny w Serocku pok6j nr 50 tub 52 oraz
telefonianie pod numerem telefonu (22)782-88-28, 782-88-31.

