OGLOSZENIE 0 PRZETARGU
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz.U. z 2016 r. poz.
2147 z p6in. zm.) oraz na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzegnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu prreprowadzania przetarg6w oraz rokowah na zbycie nieruchomoSci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmistrz Miasta i Gminy Serock oglasza
I~rzetara
ustnv nieoaraniaonv

na sprzedai dzialek stanowiqcych wlasnog gminy Miasto i Gmina Serock
pdoionych w obrqbie Skubianka, gm. Serock, przy ul. Piwonii,
oznaczonych w ewidencji grunt6w nr 34415 i 34514 o lqanej pow. 0,1225 ha.
Cena wywdawcza

- 161.130,OO zt brutto.

Stan prawny dziabk uregulowany jest w ksiegach wieaystych prowadzonych przez Sqd Rejonowy
w Legionowie:
- Kw Nr WAlL/00056767/4 - dzialka nr 34415,
- KW Nr WAlL/00006017/7 - dzialka nr 34514.

Wadium w wysokoki 20.000,00 zl naleiy wplacad na rachunek bankowy Urzedu Miasta
i Gminy w Serocku Nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 lub w kasie urzedu prowadzonej przez
Bank Sp6ldzielay w Legionowie, filia w Serocku przy ul. 11 Listopada 8 lok. 4, najpbiniej
w dniu 25 wrzeSnia 2017 r.
Uwaga I Za termin wplaty wadiurn za po8rednichvem banku uwata sie date wphlwu Brodk6w na rachunek bankowy Urzqdu Miasta
i Grnlny w Serocku.

Posta~ienie- o wysokoki postqpienia decydujq uaestnicy przetargu, z tyrn, i e postqpienie nie moie wynosil
rnniej n i i 1% ceny wywolawaej, z zaokrqgleniem w g6re do pelnych dziesiqtek zlotych.

Przetarg zostanie przeprowadzonyw dniu 29 wrzeSnia 2017 roku o godzinie 14 2~
w salt konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.
O ~ i snieruchomoki: dzialki nr 34415 i 34514 powstab z podzialu dzialek nr 344 i 345 i b d q twotzyly jednq
nieruchorno5C1w chwili obecnej jest to teren niezabudowany, poloiony ptzy drodze gruntowej, ul. Piwonii,
w drugiej linii zabudowy od drogi powiatowej Zegrze - &be, ul. Zegtzyhskiej. Istnieje rnoiliwoE podtqaenia
energii elektryanej, gazu, Kanalizacji i wodociqgu. Sqsiedztwo stanowi teren zurbanizowany o dobrej
dosepnoki kornunikacyjnej, przystanek autobusowy w odlegloki 100 rn od granic nieruchornoki. Dzialki
polozone w odlegloki 800 m od linii brzegowej Jeziora Zegrzyhskiego.
Przeznaczenie nieruchomoki; zgodnie z miejscowyrn planern zagospodarowania przestrzennego dzialki
pdoione sq na terenie zabudowy rnieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy uslug nieuciqiliwych.
S d b zaaos~odarowania nieruchornoki:
z rnoiliwokiq realizacji udug nieuciqiliwych.

zabudowa

budynkiern

rnieszkalnyrn jednorodzinnym

Terrnin zaaos~odarowanianieruchomoki: nie okreSla sie terrninu zagospodarowania nieruchomoki.
NieruchomojC jest wolna od obciqieli i zobowiqzali.
Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchornoki nie stawi sie bez usprawiedliwienia w rniejscu i w terminie
podanym w zawiadornieniu, Burrnistrz Miasta i Grniny Serock rnoie odstqpil od zawarcia umowy, a wplacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaiy nieruchomoki podlega zaplacie przez kupujqcego nie p6iniej n i i do dnia zawarcia urnowy
przenoszqcej wlasno5C.
Koszty zwiqzane z zawarciem urnowy sprzedaty ponosi kupujqcy.
Burmistrz Miasta i Grniny Serock zastrzega sobie prawo odwolania przetargu z wainych powod6w.
Inforrnacje dotyqce ptzetargu rnoina uzyskaC w Urzqlzie Miasta i Gminy w Serocku pok6j nr 50 lub 52 oraz
telefonianie pod nurnerern telefonu (22)782-88-28, 782-88-31.

