OGtOSZENIE 0 PRZETARGACH
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (D2.U. z 2016 r.
poz. 2147 z p6in. zm.) oraz na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrze6nia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowah na zbycie nieruchomo6ci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
oglasza Iurzetarai ustne nieoaraniczonqna sprzedai:
dzialek poloionych w obrgbie Zalesie Borowe, gm. Serock:

Stan prawny dzialek uregulowany jest w ksiqdze wieczystej Kw Nr WA11/00017687/4 prowadzonej
przez Sqd Rejonowy w Legionowie.

Wadium naleiy wp+acaC na rachunek bankowy Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku Nr 98 8013 0006
2007 0015 0994 0003 lub w kasie urzedu prowadzonej przez Bank Sp&dzielczy w Legionowie, filia
w Serocku przy ul. 11Listopada 8 lok. 4, najpcliniej w dniu 0 2 paidziernika 2017 r.
Posta~ienie- o wysokoki postqpienia decydujq uczestnicy przetargu, z tym, ze postqpienie nie moze wynosik
mniej niz 1% ceny wywdawczej, z zaokrqgleniem w gdre do pelnych dziesiqtek zlotych.

Przetargi zostanp przeprowadzone w dniu 06 paidziernika 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.
O ~ i snieruchomoki: dzialki q niezabudowane, poroSniete drzewostanem sosny i brzozy, posiadajq
bezpoiredni dostep do drogi publianej - drogi powiatowej nr 1821W, ul. Powieliriskiej o nawierzchni
asfaltowej, istnieje moiliwoSC podlqczenia energii elektryanej.
Przeznaaenie nieruchomoki; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzialki
polozone q na terenie przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowq jednorodzinnq ekstensywnq.
Soodb 7aaos~odarowanianieruchomo% zabudowa budynkiem mieszkalnymjednorodzinnym.
Terrnin zaaospodarowania nieruchomoki: nie okrefla sie terminu zagospodarowania nieruchomoki.
NieruchomoSCjest wolna od obciqieri i zobowiqzari.
Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoki nie stawi siq bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie
podanym w zawiadomieniu, Burmisttz Miasta i Gminy Serock moze odstqpit od zawarcia umowy, a wplacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaiy nieruchomoSci podlega zaplacie przez kupujqcego nie pdiniej n i i do dnia zawarcia urnowy
przenoszqcej wlasnoe.
Koszty miqzane z zawarciem umowy sprzedaiy ponosi kupujqcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwdania przetargu z wainych powod6w.
Informaje dotyaqce przetargu mozna uzyskat w Urzedzie Miasta i Gminy w Serocku pok6j nr 50 lub 52 oraz
telefonicznie pod numerem telefonu (22)782-88-28, 782-88-31.

