BURMISTRZ MIASTA I GMlNY SEROCK
ogtasza
rokowania na sprzedai dziatki nr 38/2 o pow. 0,0533 ha
potoionej w obrebie 08 w Serocku, przy ul. Niskiej
1. Lokalizacja nieruchomoSci: Serock, ul. Niska.

2. Oznaczenie nieruchomofci wg ksiqgi wieuystej iewidencji grunt6w:
dzialka nr 3812 o powierzchni 0,0533 ha
stan prawny dzialki uregulowany jest w ksigdze wieczystej Kw nr WAlL/00014278/3
prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Legionowie- IV Wydzial Ksigg Wieczystych.
3. Opis nieruchomoici: dzialka jest niezabudowana, poloiona w Serocku przy ul. Niskiej w pobliiu
Skweru Litewskiego, u podn6ia skarpy w drugiej linii zabudowy od rzeki Narew, posiada
bezpoiredni dostgp do drogi publicznej - drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej. lstnieje
moiliwoit podlqczenia energii elektrycznejw zasiggu wodociqg igazociqg.
4. Przeznaczenle nleruchomofci: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dzialka poloiona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Spos6b i termin zagospodarowania nieruchomo9ci: zabudowa budynkiem rnlewkalnym
jednwodzlnnym, nie okreila sig terminu zagospodarowania nieruchomoici.
6. Cena wywdawcza nieruchomofci:

305.000,W z l brutto.

7. Nieruchomoit nie jest obcigiona dlugami, prawami os6b trzecich, ani ograniczeniami
w rozporzqdzaniu.
8. Na nieruchomoici nie ciqiq iadne zobowiqzania.
9. Na sprzedai przedmiotowej dzialki zostaly przeprowadzone cztery przetargi ustne ograniczone,
zakohczone wynikiem negatywnym w dniach 27.01.2017 r., 12.05.2017 r., 25.08.2017 r.
i 09.03.2018 r.

Rokowania zostanq przeprowadzone w dniu 08 czewca 2018 r. o godz. 14''
w sali konferencyjnej Urzedu Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 2 1 .

Warunkiem ~rzvsta~ienia
do rokowah iest:

1, zloienie do dnia 04.06.2018 r. w kancelarii og61nej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku (parter,
pok, nr 1) pisemnego zgloszenia udzialu w rokowaniachw zamknigtej kopercie opisanej: "Rokowania
na sprzedai dzialki nr 3812 w obrgbie 08 w Serocku".
2. wplacenie do dnia 04.06.2018 r. zaliczki w wysokofci 20.000 d na rachunek bankowy Miasta i Gminy
Serock nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 lub w kasie urzgdu prowadzonej przez Bank
Sp6tdzielczy w Legionowie, filia w Serocku przy ul. 11Listopada 8 lok. 4.
Uoszenie udziatu uuestnictwa w rokowaniach Dowinno zawierat:
1. imig , nazwisko i adres oferenta albo nazwc lub firmg oraz siedzibg, jeieli zglaszajgcym jest
osoba prawna lub inny podmiot,

2. date sporzqdzenia zgloszenia,
3. proponowanq cene i spos6b jej zaplaty,
4. kopie dowodu wplaty zaliczki,
5. ofwiadczenie, i e zglaszajqcy zapoznal sie z warunkarni rokowari i pnyjrnuje te warunki bez
zastneieh.
W przypadku zloienia przez uczestnik6w rokowari r6wnorzednych ofert komisja rnoie zorganizowat
dodatkowe ustne rokowania z tyrni osobami.
Za r6wnorzedne uwaia sie oferty, w kt6rych r6inica pomigdzy zaproponowanymi cenami nie pnekracza
1%
ceny wywolawczej brutto.
Wptacona zaliczka zostanie zaliuona na poczet ceny nabycia nieruchornoici uczestnikowi rokowah, kt6ry
zostanie ustalony jako nabywca nieruchorno9ci.
Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchornofci nie stawi sie bez usprawiedliwienia w rniejscu
i w terrninie podanyrn w zawiadornieniu, Burrnistn Miasta i Grniny Serock rnoie odstqpit od zawarcia
urnowy, a wplacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Koszty zwiqzane z zawarciern urnowy sprzedaiy oraz koszty oplat qdowych ponosi kupujqcy.
Burrnistn Miasta i Grniny Serock zastnega sobie prawo odwolania rokowah z wainych powod6w.
lnformacji no temot dodotkowych worunkdw rokowon udzielo Referot Gospodarki Gruntami, Planowanio
Przestrzennego iRozwoju, pok. 50 i52, teL(22) 782-88-28 i 782-88-31.

WYClqG Z OGCOSZENIA 0 ROKOWANIACH
na sprzedai niezabudowanej dziatki gruntu, stanowiqcej wlasnoft
gminy Miasto i Gmina Serock.
Przedmiotem rokowati jest niezabudowana dziatka nr 3812 o powierzchni 0,0533 ha polozona
w obrgbie 08 w Serocku, przy ul. Niskiej, objeta KW nr WAlL/00014278/3, przeznaczona pod
zabudowe mieszkaniowij jednorodzinng.
Cena wywdawcza

- 305.000,OO

zt brutto.

Dla w/w dziatki prowadzona jest ksicga wieczysta KW Nr WAlL/00014278/3.
Podstawa ~rzeznaczeniado s~rzedaiv:
Uchwata nr 252/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.09.2016 r. w sprawie sprzedazy dzialki
nr 3812 poloionej w obrqbie 08 w Serocku.
Rokowania odbgdg sig w dniu 08 czerwca 2018 roku o godz. 1 4 ~
w sali konferencyjnej Urzedu
Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21.
Warunkiem przystapienia do rokowati iest:
1. zloienie do dnia 04.06.2018 r. w kancelarii ogolnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku (parter,
pok. nr 1) pisemnego zgloszenia udziatu w rokowaniach w zamknietej kopercie opisanej:
"Rokowania na sprzedaz dzialki nr 3812 w obrqbie 08 w Serocku".
2. wplacenie do dnia 04.06.2018 r. zaliczki w wysokofci 20.000 zt na rachunek bankowy Miasta
i Gminy Serock nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 lub w kasie urzedu prowadzonej przez
Bank Spotdzielczy w Legionowie, filia w Serocku przy ul. 11Listopada 8 lok. 4.
Tekst ogloszenia o rokowaniach podaje sie do publicznej wiadomofci poprzez wywieszenie na tablicy
ogloszeri w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Serocku oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych:
www.bi~.serock.~I
oraz www.serock.ol .
Dodotkowych informocji dofyczqcych w/w nieruchornojci moina uzyskot w Referacie Gospodarki
Gruntorni, Planowonia Przestrzennego iRozwoju Urzcdu Miosto iGrniny w Serocku ul .Rynek 21 (pok. nr 50 i52)
lub telefonicznie (22) 782-88-28 i782-88-31.

