
O G k 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 nieruchomoiciami (Dz.U. z 2015 r. 
poz.1774 z p6in. zm.) oraz na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzeinia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu prreprowadzania przetarg6w oraz rokowari na zbycie nieruchomoici (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). 

Burmistrr Miasta i Gminy Serock 

ogtasza I1 ~rzetarai ustne nieoaraniczone na sprzedai: 
dzialek pokoionych we wsi Skubianka, gm. Serock: 

Godzina 
L.p. Nr dz. Powierzchnia Cena wywotawcza wadium przetargu 
1. 3013 0,1604 ha 183.270 zt brutto 20.000 zt 15O0 
2. 3014 0,1600 ha 183.270 zt brutto 20.000 zt 15'' 
3. 3015 0,1600 ha 183.270 zt brutto 20.000 zt 1 5 ~ ~  
4. 3016 0,2164 ha 191.880 zt brutto 20.000 zt 15~' 

Stan prawny dziakk uregulowany jest w ksidze wieczystej Kw Nr WA11/00002255/9 prowadzonej 
przez Sqd Rejonowy w Legionowie. 

*Wadiurn naleiy wp+acaC na rachunek bankowy Urzedu Miasta i Gminy 
w Serocku Nr 98  8013 0006 2007 0015 0994 0003 prowadzony w Banku Sp6Idzielczym 
w Legionowie najp6iniej w dniu 05.12.2016 r. 

Posta~ienie - o wysokoki postqpienia decydujq uuestnicy przetargu, z tyrn, i e  postqpienie nie moie wynosik 
rnniej n i i  1% ceny wywdawaej, z zaokrqgleniern w gore do pdnych dziesiqtek zlotych. 

Prretargi zostanq przeprowadzone w dniu 09 grudnia 2016 roku 
w sali konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21. 

O ~ i s  nieruchornoki: dzialki sq niezabudowane, @ozone ok. 200 rn od Jeziora Zegrzytiskiego, na skarpie 
o zrbznicowanej rzeibie terenu, porofniete dtzewostanern sosny, posiadajq dostqp do drogi publianej - drogi 
grninnej, gruntowej, istnieje rnoiliwojC podlquenia energii elekrycmej, wodociqgi, gazu. 

Przeznaaenie nieruchornoki: zgodnie z rniejscowyrn planern zagospodarowania przesttzennego dzialki 
polozone sq na terenie przeznaaonyrn pod zabudowq rnieszkaniowq jednorodzinnq ekstensywnq. 

S~os6b zaaosmdarowania nieruchornoki: zabudowa budynkiern rnieszkalnym jednorodzinnyrn. 

Termin zaaoswxlarowania nieruchomoki: nie okre5la sie terrninu zagospodarowania nieruchornoki. 

NieruchornoSt jest wolna od obciqieri i zobowiqzari. 

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

Cena sprzedaiy nieruchornoki podlega zaplacie przez kupujqcego nie p6iniej n i i  do dnia zawarcia urnowy 
ptzenoszqcej wlasnoSC. 

Koszty zwiqzane z zawarciern urnowy sprzedaiy ponosi kupujqcy. 

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

Inforrnacje dotyczqce ptzetargu rnoina uzyskaC w Utzqdzie Miasta i Grniny w Serocku pokbj nr 50 lub 52 oraz 
telefoniunie pod nurnerem telefonu (22)782-88-28. 

S'qakiia: 
Agnieszka Skurzewska 


