OGCOSZENIE

0

PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciaml (0z.U. z 2018 r. poz.
2204 z p6tn. zm.) oraz na podstawie mzporzqdzenla Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargbw oraz mkowah na zbycie nieruchornoBci (D2.U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmistrz Miasta i Gminy Serock oglasza
KII

ustne nlewranlaoae

na sptzedat nleruchomoki stanowiqcych wlasnokk gminy Miasto i Gmina Serock,
polofonych w obrqbie Wola Smolana, gm. Serock,
oznaaonych w ewidencji grunt6w jako dzialki nr 13712 I 13714
L.p.

Nr dz.

Powierzchnia

Cena wywolawcza

wadium

1.
2.

13712
13714

0,1096 ha
0,1077 ha

55.500 zt brutto
64.000 zt brutto

5.000 zt
5.000 zt

Godzina
przetargu
1 4 ~
15@

Stan prawny dziatek uregulowany jest w ksiqdze wieaystej KW Nr WAlL/00017688/1 prowadzonej
przez Sqd Rejonowy w Legionowie.
naleiy wplacat na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock Nr 98 8013 0006 2007 0015
0994 0003 lub w kasie urzqlu prowadzonej przez Bank Sfidzielay w Legionowie, fil~aw Serocku
priy ul. 11 Listopada 8 lok. 4, najp6fniej w dniu 0 1 lipca 2019 r.
Uwaga I Za termin wpiaty wadium
i Gminy w Setocku.

2.3

poirednictwem bank" uwaia

sic

date wphlwu trodkdw

na rachunek bankowy Urzedu

Miana

. .
P&QEJE
- o wysokoki postqpienia decydujq uaestnicy przetargu, z tym, i e postqpienie nie moie wynosit
mniej n i i 1% ceny wywdawaej, z zaokqgleniem w g6rq do pelnych dziesiqtek zlotych.

Ptzetargi zostanq ptzeprowadzone w dniu 05 lipca 2019 roku
w sali konferencyjnej Utzqdu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

.

.

,

dzialki y niezabudowane, pdoione w ysiedmie istniejqcej zwartej zabudowy,
w niedalekiej odlegloki cenny kompleks l&y, posiadajq bezpojredni dostep do drogi publianej - drogi
gminnej o nawierzchni asfaltowej, istnieje motliwog podlqaenia energil elektiyanej, wodociqgu.

Przeznaczenle zgodnie

z miejwowym planem zagospodarowania przestrzennego dzialki
pdoione y na terenie przeznaaonym pod zabudowq miewkaniowq jednorodzinn? i/lub zabudowq uslug
nieuciqiliwych.

.
..

b zainierucbudynkiem uslug nieuciqiliwych.

zabudowa budynkiem mieszkalnyrn jednorodzinnym i/lub

. . l
Term
nnie okreila siq terrninu zagospodarowania nieruchomoki.
Nieruchomojt jest wolna od obciqien i zobowlqzah.

leieli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoki nie stawi sic bez usprawiedliwienia w miejsar i w terminie
podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Serock moie o d q p i t od zawarcia umowy, a wplacone
wadium nie podlega zwrotowi.

.

tena sprzedaiy nieruchomoki podlega zaptacie przez kupujqcego nie pdiniej nii do dnia zawarcia umowy
przenoszqcej wlasnog.

.

Koszly zwiqzane z zawardem umowy sprzedaty ponosi kupujqcy.

Burmisbz Miasta i Gminy Serodc zasbzega sobie prawo odwdania przetargu z wainych powcd6w.
Informaje dotyaqce przetargu moina uzyskat w Urzdzie Miasta i Gminy w Serocku pok6j nr 50 lub 52 oraz
telefonianie pod numerem telefonu (22)782-88-28, 782-88-31.

