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Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomotciarni (Dz.U. z 2015 r. poz. 
1774 z pbin. zm.) oraz na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministrbw z dnia 14 wtzegnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania prretargbw oraz rokowari na zbycie nieruchomotci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock oglasza 

I Drzetara ustnv nieoaraninonv 

na sprzedai nieruchomoki stanowiqcej wlasno46 gminy Miasto i Gmina Serock 

potoionej we wsi Jadwisin gm. Serock, 

oznanonej w ewidencji grunt6w jako dziatka nr 51/12 o pow. 0,2100 ha. 

Cena wywdawaa - 600.000,00 zC brutto. 

Stan prawny nieruchomoki uregulowany jest w ksiqdze wieuystej Kw Nr WAlL/00030614/9 
prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Legionowie. 

Wadium w wysokoki 30.000,OO zC naleiy wplacat got6wkq lub na rachunek bankowy Urzqdu 
Miasta i Gminy w Serocku Nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 prowadzony w Banku Sp6ldzielczym 
w Legionowie najp6iniej w dniu 19 lipca 2016 r. 

Uwaga I Za termin wplaty wadium za poSrednictwem banku uwata sle date wplywu trodkbw na rachunek bankowy Urzedu Miasta 
I Gminy w Serocku. 

sta~ienie - o wysokoki postqpienia decydujq uaestnicy przetargu, z tyrn, i e  postqpienie nie moze wynosii 
rnniej n i i  1% ceny wywdawaej, z zaokrqgleniern w g6rq do pdnych dziesiqtek zlotych. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 lipca 2016 roku o godzinie 14 
w sali konferencyjnej Urzedu Miasta i Gminy w Serocku przy ui. Rynek 21. 

O ~ i s  nieruchornoki: dzialka jest niezabudowana, pdoiona przy zbiegu ul. Szaniawskiego i ul. Dworkowej we 
wsi Jadwisin, posiada dostqp do drogi publianej - drogi grninnej o nawierzchni biturniunej. Na dzialce 
znajduje siq przylqae wodociqgowe i kanalizacyjne, istnieje rnoiliwoE podlquenia energii elektryunej oraz 
gazu. 

Przeznaczenie nieruchornoki: zgodnie z rniejscowyrn planern zagospodarowania przestrzennego dzialka 
pdozona jest na terenie zabudowy rnieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszaeniern zabudowy rnieszkaniowej 
jednorodzinnej i udug towarzyszqcych zabudowie rnieszkaniowej. 

zaaosoodarowania nieruchornoki: zabudowa budynkiern rnieszkalnyrn wielorodzinnyrn lub 
jednorodzinnyrn. 

. . Terrnin zaaosoodarowan~a nieruchornoki: nie okreSla siq terrninu zagospodarowania nieruchomoki. 

Nieruchorn& jest wolna od obciqieri i zobowiqzari. 

Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchornoki nie stawi siq bez usprawiedliwienia w rniejscu i w terminie 
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 niz do dnia zawarcia urnowy 
przenoszqcej wlasnoE. 

Koszty zwiqzane z zawarciern urnowy sprzedaiy ponosi kupujqcy. 

Burrnisbz Miasta i Grniny Serock zastrzega sobie prawo odwdania przetargu z wainych powod6w. 

Inforrnaje dotyczqce przetargu rnozna uzyskak w Urzqlzie Miasta i Grniny w Serocku pok6j nr 50 lub 52 oraz 
telefonianie pod nurnerern telefonu (22)782-88-28. 


