OGLOSZENIE

0 PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz.U. z 2015 r.
poz.1774 z p6in. zm.) oraz na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzeSnia 2004 r, w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargbw oraz rokowah na zbycie nieruchomoSci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Burrnistrz Miasta i Gminy Serock
oglasza I~rzetaraiustne nieoaraniczone na sprzedai prawa uzytkowania wieczystego
niezabudowanych dzialek pdoionych w obrqbie Borowa G6ra, gm. Serock:
L.p.

Nr dz.

Powierzchnia

Cena wywotawcza

wadium

1.

22113
22114
22115

0,1103 ha
0,1150 ha
0.1200 ha

110.700 zt brutto
114.390 zt brutto
119.310 zt brutto

10.000 zt
10.000 zt
10.000 zt

2.
3.

Godzina
przetargu
14O0
14''
14"

Dzialki stanowiq wlasnoi6 Skarbu Palistwa w uzytkowaniu wieczystym gminy Miasto i Gmina Serock.
Stan prawny dzialek uregulowany jest w ksiqdze wieuystej Kw Nr WAlL/00047492/9 prowadzonej
przez Sqd Rejonowy w Legionowie.
wadium naleiy wplacaC gotdwkq lub na rachunek bankowy Urzqdu Miasta i Gminy
w Serocku Nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 prowadzony w Banku Spc3dzieluym
w Legionowie najp6iniej w dniu 17.10.2016 r.
Posta~ienie- o wysokoki postqpienia decydujq uuestnicy przetargu, z tyrn, i e poqpienie nie rnoie wynosiC
rnniej n i i 1% ceny wywdawuej, z zaokrqgleniern w g6re do pelnych dziesiqtek zlotych.

Przetargi zostanq przeprowadzone w dniu 21 paidziernika 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.
O ~ i snieruchornoki; dzialki sq niezabudowane, pdozone ok. 200 rn od drogi krajowej Warszawa-Serock
i w odlegkSci ok. 50 rn od ul. Lipowej (grninna droga o nawierzchni asfaltowej), w sqsiedztwie hydroforni
oraz placu zabaw w Borowej G6rze. Istnieje rnozliwojC podlqaenia energii elektryunej, wodociqgu i gazu.
przeznauenie nieruchornofci: zgodnie z miejscowyrn planern zagospodarowania przestrzennego dzialki
potozone sq na terenie zabudowy rnieszkaniowejjednorodzinnej i/lub zabudowy uslug nieuciqzliwych.
S~os6b zaaostmdarowania nieruchornofci:
budynkiern udugowyrn.

zabudowa budynkiern rnieszkalnyrn jednorodzinnyrn i/lub

Terrnin ~ a a ~ ~ ~ ~ d anieruchornoki:
r ~ ~ a n i a nie okreSla sie terrninu zagospodarowania nieruchomoki.
NieruchornojC jest wolna od obciqieh i zobowiqzali.
Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchornoki nie stawi siq bez usprawiedliwienia w rniejscu i w terrninie
podanyrn w zawiadornieniu, Burrnistrz Miasta i Grniny Serock rnoie odstqpiC od zawarcia urnowy, a wplacone
wadiurn nie podlega mrotowi.
Cena sprzedazy nieruchornoSci podlega zaplacie przez kupujqcego nie pbiniej niz do dnia zawarcia umowy
przenoszqcej wlasnojC.
Koszty miqzane z zawarciern umowy sprzedaiy ponosi kupujqcy.
Burrnistrz Miasta i Grniny Serock zastrzega sobie prawo odwdania przetargu z wainych powodbw.
Inforrnacje dotyczqce przetargu rnoina uzyskaC w Urzdzie Miasta i Grniny w Serocku pok6j nr 50 lub 52 oraz
telefonianie pod nurnerern telefonu (22)782-88-28.

