Wykaz nieruchomoBci pmeznaczonych 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 52/VI/2015 z dnia
30.03.2015r. w sprawie: sprzedaiy dzialek polozonych we wsi Zalesie Borowe, Burmistrz Miasta
i Gminy Serock podaje do publianej wiadomoki wykaz dzialek stanowiqcych wtasnoSC
gminy Miasto i Gmina Serock przeznaaonych do sprzeda2y.
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opis nieruchomoSci
Dzialki sq niezabudowane, poroiniqte drzewostanem sosny i brzozy. Posiadajg bezpoiredni dostep do drogi publiunej,

,

drogi powiatowej nr 1821W, ul. Powielihkiej o nawierzchni asfaltowej. Istnieje moiliwo56 podlqczenia energii
elektrycznej.
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1) zgodnie z miejxowym planem zagospodarowania przestrzennego dzialki
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129.150 zt brutto

102.090 zt brutto
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88.560 zt brutto

1. Wykaz wywiesza sie na tablicy informacyjnej w siedzibie Ulzedu Miasta i Gminy Serock na okres 21 dni od dnia 24.05.2017 r.
2. Osoby, kt6rym przysluguje pierwwelistwo w nabyciu w/w nieruchomoki na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomckiami mogq sktadat wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu,
tj. w termlnie od dnia 24.05.2017 r. do dnia 05.07.2017 r.

3. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje sie do publianej wiadomcki poprzez zamieszaenie w tygodniku powiatowym To i

Owo w dniu 24.05.2017 r. oraz na stronach internetowych Urzqlu www.serock.~loraz ww.bi~.serock.~1
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