
BURMISTRZ MIASTA I GMlNY SEROCK 

ogtasza 

rokowania na sprzedai dziatki nr 62/12 o pow.0,1089 ha 

pdoionei w obrebie Skubianka, nm. Serock 

1. Lokalizacja nieruchomofci: Skubianka, gm. Serock. 

2. Oznaczenie nieruchomoSci wg ksiegi wieczystej i ewidencji gruntbw: 

dziatka nr 62/12 o powierzchni 0,1089 ha 
stan prawny dziatki uregulowany jest w ksiedze wieczystej Kw nr WAlL/00002255/9 
prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Legionowie - IV Wydziat Ksiqg Wieczystych. 

3. W rokowaniach mogq uczestniczyt tylko wtafciciele dziatek przylegtych do nieruchomoici 
bgdqcej przedmiotem rokowah, tj. dziatek oznaczonych w ewidencji gruntow nr 62/11, 62/36, 
62/37 i 7612. 

4. Opis nieruchomofci: dziatka jest niezabudowana, potoiona ok. 400 m od Jeziora Zegrzyhskiego 
na skarpie o zr6inicowanej rzeibie terenowej, poroiniqta drzewostanem iglastym i liiciastym. 
Nie moie samodzielnie stanowit odrqbnej nieruchomoici budowlanej. Moie zostaC 
wykorzystana w celu powiekszenia sqsiednich nieruchomoici. 

5. Pneznaczenie nieruchomofci: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomoit potoiona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

6. Sposdb i termin zagospodarowania nieruchomofci: pdqaenie w funkcjonalnq calo5C 
z nleruchomo5ciq przyleglq, nie okreila siq terminu zagospodarowania nieruchomoici. 

7. Cena wywdawcza nieruchomoki: 49.000,OO zt brutto. 

8. Nieruchomoit nie jest obciqiona dtugami, prawami osob trzecich, ani ograniczeniami 
w rozporzqdzaniu. 

9. Na nieruchomoici nie ciqiq iadne zobowiqzania. 

10. Na sprzedai przedmiotowej dziatki zostaly przeprowadzone dwa przetargi ustne ograniczone, 
zakoriczone wynikiem negatywnym w dniach 14.10.2016 r. i 09.12.2016 r. 

Rokowania zostanq przeprowadzone w dniu 19 maja 2017r. o godz. 14'' 
w sali konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 2 1  . 

Warunkiem ~rzwtapienia do rokowah jest: 

1. ztoienie do dnia 15.05.2017 r. w kancelarii og6lnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku (parter, 
pok. nr 1) pisemnego zgtoszenia udziaiu w rokowaniach w zamknietej kopercie opisanej: "Rokowania 
na sprzedai dziatki nr 62/12 w obrqbie Skubianka gm. Serock". 

2. wplacenie do dnia 15.05.2017 r. zaliczki w wysokofci 5.000 zt na rachunek bankowy Miasta i Gminy 
Serock nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 lub w kasie urzedu prowadzonej przez Bank 
Spotdzielczy w Legionowie, filia w Serocku przy ul. 11 Listopada 8 lok. 4. 



Zdoszenie udziatu uczestnictwa w rokowaniach powinno zawierat: 
1. imiq , nazwisko i adres oferenta albo nazwq lub firmq oraz siedzibq, jeieli zgtaszajqcym jest 

osoba prawna lub inny podmiot, 
2. date sporzqdzenia zgtoszenia, 
3. proponowanq cenq i spos6b jej zaptaty, 
4. kopiq dowodu wptaty zaliczki, 
5. kopiq tytutu wtasnoici do dziatki przylegtej do nieruchomoici bqdgcej przedmiotem rokowari, 
6. oiwiadczenie, i e  zgtaszajqcy zapoznat siq z warunkami rokowari i przyjmuje te warunki bez 

zastrzeieri. 

W przypadku ztoienia przez uczestnik6w rokowari rownorzqdnych ofert komisja moie zorganizowat 
dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami. 

Za rownorzqdne uwaia siq oferty, w M6rych r6inica pomiedzy zaproponowanymi cenami nie przekracza 
1% ceny wywotawczej brutto. 

Wptacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomoici uczestnikowi rokowari, ktory 
zostanie ustalony jako nabywca nieruchomoJci. 
Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoSci nie stawi siq bez usprawiedliwienia w miejscu 
i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Serock moie odstqpit od zawarcia 
umowy, a wptacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 

Koszty zwigzane z zawarciem umowy sprzedaiy oraz koszty optat sqdowych ponosi kupujqcy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwotania rokowari z wainych powodow. 

lnformacji na temat dodatkowych warunkow rokowari udziela Referat Gospodarki Gruntami, Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju, pok. 50 i 52, te1.(22) 782-88-28 i 782-88-31. 

Sponqdziiu: 
Agnleszko Skunewsku 


