
Wykaz nieruchomoSci przeznaczonych do sprzedaiy 
w formie przetargu ustnego nieograniczonego 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo6ciami (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2147 z poin. zm.) oraz uchwaly Rady Miejskiej w Serocku nr 205/XXI/2012 z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie: sprzedaiy dziakk pdozonych we wsi Wola Smolana, Burmistrz Miasta 
i Gminy Swock podaje do publicmej wiadomoM wykaz dzialek stanowipcych wlasno& 
gminy Miasto i Gmina Serock przeznaczonych do sprzedaiy. 

SzaeatMowe informacie mniiei: 

mzenie dzialek Wola Smolana I 

nurnery dzialk 
oznaaenie i powierzchnia dzialka nr 13712 o pow. 0,1096 ha 

nieruchomoSci wedbg 
ksiwi wieaystej oraz 

kabstru nieruchomoSci 
. . . ... .. ..... .. ... ..... . .. .. . . .. . . . . . 

WAlL/00017688/ 1 / numer ksiwi wieuystej 1 
I I -- 

opis nieruchomoki 
a Dzialki sq niezabudowane, pdozone w sqsiedztwie nieruchomo~ci przeznaaonych pod zabudowe mieszkaniowa 
jednorodzinnq i zabudowe uslug nieuciqiliwych. Posiadajq bezpofredni dostep do drogi publicznej - drogi grninnej 
o nawierzchni asfaltowej. Istnieje rnoiliwoje: podlqczenia energii elektrycznej, wodociqgu. I 

przeznaaenie 
i nienrchomoSc/ i sposdb 
jej zagospodatvwania 

termin zagmpodamwania 
nieruchomoki 1 1 

1) zgodnie z miejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego dzialki 
pdozone sq na terenie zabudowy rnieszkaniowq jednorodzinnq i/lub zabudowy 

' 

uslug nieuciqzliwych, 

1) zabudowa budynkiem rnieszkalnym jednorodzinnym i/lub budynkiem uslug 
nieuciqzliwych 

--- - - -- "-- - - 

nie okrefla sie terminu zagospodarowania nieruchomoSci 

bzialka nr 13712 
I 
I 59.500 z+ brutto 

c i  nieruchomoSci ------ -- --"* 

bialka nr 13714 7 64.000 z+ brutto 
---- - 

1. Wykaz wywiesza sie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzqiu Miasta i Gminy Serock na okres 21 dni od dnia 24.05.2017 r. 

2. Osoby, kt6ryrn przysluguje pietwueristwo w nabyciu w/w nieruchomoki na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pH. 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomokiami rnogq skladaC wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, 
tj. w terminie od dnia 24.05.2017 r. do dnia 05.07.2017 r. 

3. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje sic do publianej wiadomdci poprzez zarnieszczenie w tygodniku powiatowym To i 
Owo w dniu 24.05.2017 r. oraz na stronach internetowych Urzedu www.serock.d oraz www.biaserock.~l . 


