0 PRZETARGU

O G t O S Z E N I E

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

Burrnistrz Miasta i Gminy Serock
ogtasza I1 urzetarai ustne nieoaraniczone na sprzedai prawa uiytkowania wieczystego
niezabudowanych dzialek poloionych w obrqbie Borowa Gbra, gm. Serock:
L.p.

Nr dz.

Powierzchnia

Cena wywotawcza

wadium

Godzina
przetargu

1.
2.
3.

22113
22114
22115

0,1103 ha
0,1150 ha
0,1200 ha

90.000zt brutto
93.000zt brutto
97.000zt brutto

10.000 zt
10.000 zt
10.000zt

14O0
141°
14"

Dziatki stanowiq wl-asno86 Skarbu Palistwa w uzytkowaniu wieczystym g miny Miasto i Gmina Serock.
Stan prawny dziakk uregulowany jest w ksiqdze wieaystej Kw Nr WA11/00047492/9 prowadzonej
przez Sqd Rejonowy w Legionowie.
Wadium naleiy w@acaC: na rachunek bankowy Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku
Nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 prowadzony w Banku Sp&dzielczym w Legionowie

najp6iniej w dniu 12.12.2016 r.
Posta~ienie- o wysokoki postqpienia decydujq uuestnicy przetargu, z tym, i e postqpienie nie moie wynosiC
mniej n i i 1°/o ceny wywdawaej, z zaokrqgleniem w g6rq do pelnych dziesiqtek zlotych.

Przetargi zostanq przeprowadzone w dniu 16 grudnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.
O ~ i snieruchomoki: dzialki sq niezabudowane, pdoione ok. 200 m od drogi krajowej Warszawa-Serock
i w odlegIo5ci ok. 50 m od ul. Lipowej (gminna droga o nawierzchni asfaltowej), w sqsiedztwie hydroforni
oraz placu zabaw w Borowej G6rze. Istnieje moiliwoX podjquenia energii elektrycznej, wodociqgu i gazu.
a

Przeznaaenie nieruchornoki: zgodnie z rniejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziajki
pdoione sq na terenie zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej i/lub zabudowy udug nieuciqiliwych.
Soos6b zaaos~odarowania nieruchomoki:
budynkiem udugowym.

zabudowa budynkiem mieszkalnyrn jednorodzinnym i/lub

a

Terrnin zaaos~odarowanianieruchomoSci: nie okreSla siq terminu zagospodarowania nieruchornoki.

a

NieruchomoSCjest wolna od obciqiei i zobowiqzari.
Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchorno3ci nie stawi siq bez usprawiediiwienia w rniejscu i w terminie
podanym w zawiadomieniu, Burrnistrz Miasta i Gminy Serock moie odstqpiC od zawarcia umowy, a wpiacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaiy nieruchomoSci podlega zapiacie przez kupujqcego nie p6iniej n i i do dnia zawarcia umowy
przenoszqcej wlasnoSC.
Koszty zwiqzane z zawarciem umowy sprzedaiy ponosi kupujqcy.

Burrnistrz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwdania przetargu z waznych powod6w.
Informacje dotyczqce przetargu moina uzyskaC w Unedzie Miasta i Gminy w Serocku pok6j nr 50 lub 52 oraz
telefoniunie pod numerem telefonu (22)782-88-28.

Spoqdzila:
Agnieszka Skurzewska

