OGtOSZENIE 0 PRZETARGU
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomokciami (Dz.U. z 2016 r. poz.
2147 z p6tn. zm.) oraz na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzeknia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowah na zbycie nieruchomo6ci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmistn Miasta i Gminy Serock
ogCasza I1 ~rzetaraiustne nieoaraniczone na sprzedaf:
dzlalek polotonych w obrgbie Wierzbica, gm. Serock:
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Nr dz.

Powierzchnia

Cena wywolawua

wadium

1.

16611

0,0851 ha

79.200 zt brutto

10.000 zt

1

3.

1

16615

1

5.

1

166/7

1

Godzina
przetargu
1 4 ~

0.0847 ha

I

94.900zt brutto

1

10.000zt

1

1 5 ~

0,0943 ha

I

87.000~1
brutto

1

10.000 d

I

15"

1

Stan prawny dziatek uregulowany jest w ksiedze wieczystej Kw Nr WAlL/00031873/9 prowadzonej
przez Sqd Rejonowy w Legionowie.
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Wadium naleiy wplacad na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock Nr 98 8013 0006 2007 0015
0994 0003 lub w kasie urzedu prowadzonej przez Bank Sp6ldzielczy w Legionowie, filia w Serocku
przy ul. 11Listopada 8 lok. 4, najp6iniej w dniu 27 listopada 2017 r.
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Posta~ienie- o wysokoki postqpienia decydujq uuestnicy przetargu, z tyrn, i e postqpienie nie rnoie wynosiC
rnniej n i i 1% ceny wywolawaej, z zaokrqgleniern w 9 6 4 do pelnych dziesiqtek zlotych.

Przetargi zostanq przeprowadzone w dniu 0 1 grudnia 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzedu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.
O ~ i snieruchornoici: dzialki sq niezabudowane, porniqlzy droga grninnq (dawnq drogq krajowq Warszawa Serock) i drogq grninna biegnqq przez wiei Wierzbica, dojazd do dziatek od strony drogi gminnej
o nawierzchni asfaltowej, poprzez droge wewnetrznq o nawierzchni gruntowej, istnieje rnoiliwoSC
podtqaenia energii elektryunej, wodociqgu, gazu. Dzialki nr 16615, 16616 i 16617 graniuq z istniejqcym
rowern rnelioracyjnyrn.
Przeznaczenie nieruchornoSci: zgodnie z rniejscowyrn planern zagospodarowania przestrzennego dzialki
pdoione sq na terenie przeznaaonyrn pod zabudowq rnieszkaniowq jednorodzinnq i/lub zabudowe uslug
nieuciqiliwych.
a

S~os6b zaaos~odarowania nieruchornoki:
budynkiem uslug nieuciqiliwych.

zabudowa budynkiern rnieszkalnyrn jednorodzinnyrn i/lub

Terrnin zaaoswdarowania nieruchornoki: nie okrejla sic terrninu zagospodarowania nieruchornoki.
NieruchornoEjest wolna od obciqieri i zobowiqzari.
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 odstqpid od zawarcia urnowy, a wplacone
wadiurn nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaiy nieruchornoki podlega zaplacie przez kupujqcego nie p6iniej n i i do dnia zawarcia urnowy
przenoszqcej wlasnoE.
Koszty zwiqzane z zawarciern urnowy sprzedaiy ponosi kupujqcy.
Na sprzedai w/w dziatek w dniu 29.09.2017 r. zostaly przeprowadzone przetargi ustne nieograniuone
zakoriczone wynikiern negatywnyrn.

Burrnistrz Miasta i Grniny Serock zastrzega sobie prawo odwdania przetargu z wainych powodbw.
Informacje dotyuqce przetargu rnoina uzyskaC w Urzedzie Miasta i Grniny w Serocku pok6j nr 50 lub 52 oraz
telefonianie pod nurnerern telefonu (22)782-88-28, 782-88-31.

