OGtOSZENIE 0 PRZETARGU
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomokiami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z p6in.
zm.) oraz na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wndnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu pneprowadzania
przetargbw oraz rokowafi na zbycie nieruchomoki (D2.U. z 2014 r., poz. 1490)

Burmistn Miasta i Gminy Serock
ogkasza I1 urzetara ustnv oaraniczonv na sprzedai
dzialki nr 6219 o pow.0,1833 ha pdoionej w obrqbie Skubianka gm. Serock
Cena wywdawcza

- 83.000 zl brutto

Stan prawny dzialki uregulowany jest w ksiqdze wieaystej Kw nr WAlL/00002255/9 prowadzonej
pnez Sqd Rejonowy w Legionowie - I V Wydzial Ksiqg Wieaystych.
W przetargu mogq uaestniczyC tylko wtakiciele dziakk przyleglych do nieruchornoki
bedqcej przedmiotem przetargu, tj. dzialek oznaaonych w ewidencji grunt6w nr 6218, 62/10,
62/34 i 7311.

Uzasadnienie wvboru formv urzetarau:
Dziaka nr 6219 zostata pprzeznaaona do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniaonego, poniewaz
nie moze sarnodzielnie stanowid odrebnej dzialki budowlanej z uwagi na brak dostepu do drogi
publianej.

Warunkiem ~mstaaieniado urzetarau iest:

- wplacenie wadium w wysokoki 10.000 zC na rachunek bankowy Urzqdu Miasta
i Gminy w Serocku nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 prowadzony w Banku
Sp6Mzielczym w Legionowie najp6iniej w dniu 05.12.2016 r.
-

pisemne zgloszenie zlozone w kancelarii ogolnej Urzqlu Miasta i Gminy Serock (parter,
pok.1) do dnia 05.12.2016 roku uczestnictwa w przetargu, do kt6rego naleiy ddqczyi
kserokopie tytulu wlasnoici do nieruchomoki przyleglej wyrnienionej w ogloszeniu.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 09 grudnia 2016 roku o godz. 14 O0
w sali konferencyjnej Urzedu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 2 1

Posta~ienie- o wysokoki postqpienia decydujq uczestnicy przetargu, z tyrn, i e postqpienie nie rnoze
wynosit rnniej nii 1%ceny wywdawaej, z zaokrqgleniern w g6re do pelnych dziesiqtek zlotych.
g ~ i snieruchornoki: dzialka jest niezabudowana, poloiona ok. 400 m od Jeziora Zegrzyriskiego na ,skarpie
o zr6inicowanej rzeibie terenowej, porofniqta drzewostanern iglastyrn i lifciastyrn. Nie rnoie sarnodzielnie
stanowit odrebnej nieruchornoki budowlanej. Moie zostaC wykorzystana w celu powiqkszenia sqsiednich
nieruchornoki.
Przeznaaenie nieruchomoki: zgodnie z rniejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego
nieruchornoii poloiona jest na terenie zabudowy rnieszkaniowejjednorodzinnej.
S~os6bzaaosmdarowania nieruchornoki: polqczenie w funkcjonalnq cabit z nieruchornokiq przyleglq.
Termin zaaosDodarowania nieruchornoki: nie okrefla siq terminu zagospodarowania nieruchornoki.
Nieruchornozjest wolna od obciqieri i zobowiqzari.
Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchornoki nie stawi sie bez usprawiedliwienia w rniejscu
i w terminie podanyrn w zawiadornieniu, Burrnistrz Miasta i Grniny Serock rnoie odstqpiC od zawarcia
urnowy, a wplacone wadiurn nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaiy nieruchornoki podlega zaplacie przez kupujqcego nie p6iniej nii do dnia zawarcia umowy
przenoszqcej wlasnoii.
Koszty zwiqzane z zawarciern urnowy sprzedaiy ponosi kupujqcy.
Burrnistrz Miasta i Grniny Serock zastrzega sobie prawo odwolania przetargu z wainych powodow.
Informaje dotyaqce przetargu rnoina uzyskaC w Urzedzie Miasta i Grniny w Ser
telefonianie pod nurnerern telefonu (22)782-88-28.

Sporzqdzila:
Agnieszka Skurzewska

50 lub 52 oraz

