OGLOSZENIE 0 PRZETARGU
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomolciami (D2.U. z 2016 r. poz.
2147 z p6fn. zm.) oraz na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzegnia 2004 r. w sprawie sposobu
i hybu prreprowadzania przetarg6w oraz rokowah na zbycie nieruchomotci (D2.U. z 2014 r., poz. 1490).

Burrnistrz Miasta i Gminy Serock oglasza
I~tzetaraustnv nieoaraniaonv

na sprzedai nieruchomoki stanowiqcej wlasno4C gminy Miasto i Gmina Serock
pdoionej w obtqbie 02 w Serocku przy ul. Herberta,
oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialka nr 56/14 o pow. 0,1923 ha.

-

Cena wywdawaa 195.570,OO zl brutto.
Stan prawny dziajki uregulowany jest w ksiqdze wieczystej Kw Nr WAlL/00011935/6 prowadzonej
przez Sqd Rejonowy w Legionowie.

Wadium w wysokoSci 20.000 zl nale2y wplacaC na rachunek bankowy Urzedu 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. 11 Listopada 8 lok. 4, najp6iniej w dniu
02 paidziernika 2017 r.
Posta~ienie- o wysokoki postqpienia decydujq uczestnicy przetargu, z tyrn, i e postqpienie nie rnoie wynosid
rnniej n i i 1% ceny wywdawaej, z zaokrqgleniern w gore do pelnych dziesiqtek zlotych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 06 paidziernika 2017 roku o godz.15
w sali konferencyjnej Unqdu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

O0

O ~ i snieruchornoki; dzialka jest niezabudowane, pdoiona w Serocku w koricowyrn odcinku ul. Herberta
(droga gruntowa) odchodzqcej od ul. Traugutta (droga asfaltowa), w sqsiedztwie dziakk niezabudowanych,
graniczy z obwodnicq rn. Serock, nieruchornoSC jest obciqiona prawern duzebnoki przesylu ustanowionym
na czas nieoznaczony na rzecz PGNiG SPV 4 Spaka z 0.0. w pasie gruntu o szer. 1rn przy pt2nocnej granicy
dzialki, zgodnie z t r d q aktu notarialnego Rep. A nr 1519/2013 z dnia 26.07.2013 r.
Przeznaczenie nieruchornoSci: zgodnie z rniejscowyrn planern zagospodarowania przestrzennego dzialki
p h i o n e sq na terenie przeznaczonyrn pod zabudowe rnieszkaniowq jednorodzinnq i zabudowe udug
nieuciqiliwych.
7aaos~odarowania nieruchornoki:
z rnoiliwokiq realizacji uslug nieuciqiliwych.

zabudowa

budynkiern

rnieszkalnyrn jednorodzinnyrn

Termin zaaosmdarowania nieruchornoki: nie okreila sie terrninu zagospodarowania nieruchornoki.
Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchornoki nie stawi siq bez usprawiedliwienia w rniejscu i w terrninie
podanyrn w zawiadornieniu, Burrnistrz Miasta i Grniny Serock rnoie odstqpid od zawarcia urnowy, a wplacone
wadiurn nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaiy nieruchornoki podlega zaphcie przez kupujqcego nie p6iniej n i i do dnia zawarcia urnowy
przenoszqcej wlasnojC.
Koszty zwiqzane z zawarciem urnowy sprzedaiy ponosi kupujqcy.
Burrnistrz Miasta i Grniny Serock zastrzega sobie prawo odwdania przetargu z wainych powodow.
Inforrnaje dotyczqce przetargu rnoina uzyskat w Urzqlzie Miasta i Grniny w Serocku pokoj nr 50 lub 52 oraz
telefonicznie pod nurnerern telefonu (22)782-88-28, 782-88-31.

