Wykaz nieruchomoici przeznaczonych do sprzedaiy
w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2147 z p6in. zm.) oraz uchwaly Rady Miejskiej w Serocku nr 489/UV/2014 z dnia
29 wrzeinia 2014 r. w sprawie sprzedaiy dzialek nr 34415 i 34514 pdozonych we wsi Skubianka,
Burmistrz Miasta i Gminy Serock podaje do publicznej wiadomoki wykaz dzialek
stanowiqcych wlasno4d gminy Miasto i Gmina Serock przeznauonych do sprzedaiy.
Szczea6Cowe informacie ~ o n i i e i :
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dz. nr 34415 i 34514 o pow. lqcznej 0,1225 ha

'kiwiwieczystej oraz
katastru nieruchotnoki
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numer ksiegi
wieczyeej
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WA1Ll0005676714 dla dzialki nr 34415

;opisnieruchomoki
dziaiki nr 34415 i 34514 powstab z podziaiu dziaiek nr 344 i 345 i bedq tworzyly jednq nieruchomoSC, jest
to teren niezabudowany, p h z o n y przy drodze gminnej gruntowej, dojazd od drogi powiatowej ZegrzeDebe, ul. Zegrzyriskiej, istnieje mozliwo5C podlqaenia energii elektryanej, gazu, kanalizacji i wodociqgu.

przernacenie
nieruchomokii sposdb
Jejzagospodarowania
termin zagos/rodarvwania
'nieruchom&i

1i

i

1)

zgodnie z miejxowym planem zagospodarowania przestrzennego dzialka
pdoiona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub
zabudowy uslug nieuciqiliwych,

2)

za budowa budynkiem mieszkalnym jednorodzin nym z moiliwokiq realizacji
uslug nieuciqiliwych

-

"--"
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nie okreila siq terminu zagospodarowania nieruchomoki

1.Wykaz wywiesza sie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzgdu Miasta i Gminy Serock na okres 21 dni od dnia 24.05.2017 r.
2. Osoby, kt6rym przys)uguje pierwszehstwo w nabyciu w/w nieruchomoki na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomokiami mogq skladat 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 sig do publiunej wiadomki poprzez zamieszaenie w tygodniku powiatowym To i
Owo w dniu 24.05.2017 r. oraz na stronach intemetowych Urzgdu www.serock.d oraz www.bi~.serock,ol
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Sporqdzila:
Agnieszka Skurzewska

