Wykaz nieruchomoSci przeznaczonych do sprzedaiy
w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoSciami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z
zm.) oraz uchwaly Rady Miejskiej w Serocku nr 51/VI/2015 z dnia
30.03.2015r. w sprawie: sprzedaiy dzialek pdozonych we wsi Skubianka, Burmistrz Miasta
i Gminy Serock podaje do publianej wiadomoki wykaz dzialek stanowiqcych wlasnoSC
gminy Miasto i Gmina Serock przeznaczonych do sprzedaiy.
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numer ksiqgi
wieczystej
opis nieruchomoki
Dzialki sq niezabudowane, polozone od 200 m do 300 m od Jeziora Zegrzyriskiego na skarpie
o zr6inicowanej rzeibie terenowej. Dzialki sq poroiniete drzewostanem sosnowym. Posiadajq
dostep do drogi publianej, stanowiqcej droge gminnq gruntowq. Istnieje mozliwoS6 podlqaenia
energii elektryanej, gazu i wodociqgu.
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1. Wykaz wywiesza sie na tablicy informacyjnej w siedzibie U m u Miasta i Grniny Serock na okres 21 dni od dnia 14.06.2016r.

2. Osoby, ktcirym przysluguje pierwszehshvo w nabyciu w/w nieruchornoki na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomokiami mogq skladaC wnioski o ich nabycie w terrninie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu,
tj. w terrninie od dnia 14.06.2016r. do dnia 26.07.2016r.
3. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje sic do publianej wiadomki poprzez zamieuaenie w prasie lokalnej tygodniku
oraz na stronie intemetowej BIP www.bi~.serock.~I.
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