OGLOSZENIE 0

PRZETARGACH

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomofciami (Dz.U. z 2016 r. poz.
2147 z pbin. zm.) oraz na podstawie rozpotzqdzenia Rady Ministrbw z dnia 14 wrzegnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargbw oraz rokowah na zbycie nieruchomoSci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
oglasza I1 ~rzetaraiustne nieoaraniczone na sprzedai:
dzlakk poloionych w obrgbie 10 w Serocku:

1.p.

Nr dz.

Powierzchnia

Cena wywotawcza
brutto

wadium

Godzina
przetargu

1.

20/4

3,5185 ha

1.415.730 zt

75.000 zt

14O0

2.

20/5

3,7142 ha

606.390 zt

35.000 zt

14''

Stan prawny dzialek uregulowany jest w ksiedze wieczystej Kw Nr WAlL/00001877/8 prowadzonej
przez Sqd Rejonowy w Legionowie.

Wadium naleiy wplacaC na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock Nr 98 8013

0006 2007
0015 0994 0003 lub w kasie urzedu prowadzonej przez Bank Sp6ldzielay w Legionowie, filia
w Serocku przy ul. 11Listopada 8 lok. 4, najphiniej w dniu 22.05.2017 r.
Posta~ienie- o wysokoki postqpienia decydujq uaestnicy przetargu, z tyrn, ze postqpienie nie rnoze wynosik
rnniej niz 1% ceny wywdawaej, z zaokrqgleniern w gbre do Wnych dziesiqtek zlotych.

Przetargi zostanq przeprowadzonew dniu 26 maja 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku prry ul. Rynek 21.
O ~ i snieruchornoki: dzialki sq niezabudowane, @ozone w odlegkki ok. 70 rn od drogi powiatowej,
ul. Nasielskiej w Serocku w sqsiedzhvie terenbw leinych, aeSciowo poroiniete drzewostanern iglastym
i likiastyrn.
Przeznaaenie nieruchornoki: zgodnie z rniejscowyrn planem zagospodarowania przesttzennego dzialki
pdozone sq :
- dzialka nr 2014 na terenie zabudowy uslug turystyki i/lub zabudowy rekreaj i indywidualnej,
- dzialka nr 2015 w czeki na terenie zabudowy uslug turystyki illub zabudowy rekreaji
indywidualnej, w a q k i na terenie zadrzewieri i zakrzewieri oraz l a d w i zalesieh.
S m d b Zaa0~~0darowania
nieruchomoki: zgcdnie ze wskazanym przeznaaeniem w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Termin zaaosDodarowania nieruchomoki: nie okreila sie terrninu zagospodarowania nieruchomoki.
NieruchornoEjest wolna od obciqzeii i zobowiqzari.
Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoki nie stawi sie bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie
podanym w zawiadornieniu, Burrnistrz Miasta i Gminy Serock moze odstqpii od zawarcia umowy, a wplacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Cena sptzedaiy nieruchomoki podlega zaplacie przez kupujqcego nie p6iniej niz do dnia zawarcia umowy
przenoszqcej wiasnoe.
Koszty zwiqzane z zawarciern umowy sprzedaiy ponosi kupujqcy.
Na sprzedai w/w dzialek w dniu 28.10.2016 r. zostaly przeprowadzone Iprzetargi ustne nieograniuone
zakoriaone wynikiern negatywnym.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwdania przetargu z waznych powodbw.
Inforrnacje dotyqce przetargu moina uzyskai w Urzqlzie
telefonianie pod numerern telefonu (22)782-88-28, 782-88-31.

