
O G L O S Z E N I E  0 P R Z E T A R G U  

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz.U. z 2016 r. poz. 
2147 z pbin. zm.) oraz na podstawie rozpormdzenia Rady Ministrbw z dnia 14 wrzeinia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargbw oraz rokowah na zbycie nieruchomoSci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

ogkasza I1 ~rzetarai ustne nieoaraniczone na sprzedai: 

dziatek potoionych w obrebie Wola Smolana, gm. Serock: 

Godzina 
L.p. Nr dz. Powierzchnia Cena wywdawua wadium przetargu 

1. 13712 0,1096 ha 59.500 zt brutto 5.000 zt 14O0 
2. 13714 0,1077 ha 64.000 zt brutto 5.000 d 14" 

Stan prawny dziatek uregulowany jest w ksiedze wieczystej Kw Nr WA11/00017688/1 prowadzonej 
przez Sqd Rejonowy w Legionowie. 

Wadiurn naleiy wplacak na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock Nr 98 8013 0006 2007 0015 
0994 0003 lub w kasie urzqdu prowadzonej przez Bank Sp6Mzieluy w Legionowie, filia w Serocku 
przy ul. 11 Listopada 8 lok. 4, najp6iniej w dniu 27 listopada 2017 r. 

Posta~ienie - o wysokoki postqpienia decydujq uaestnicy przetargu, z tyrn, ze postqpienie nie rnoie wynosit 
rnniej niz 1% ceny wywdawaej, z zaokqgleniern w g6re do pelnych dziesiqtek zlotych. 

Przetargi zostanq przeprowadzone w dniu 0 1  grudnia 2017 roku 
w sali konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21. 

QD~S nieruchomoki: dzialki q niezabudowane, poloione w sqsiedztwie istniejqcej zwartej zabudowy, 
w niedalekiej odlegloSci cenny kornpleks IeSny, posiadajq bezpoiredni dostep do drogi publiunej - drogi 
grninnej o nawierzchni asfaltowej, istnieje moiliwoE podlqaenia energii elektryunej, wodociqgu. 

Przeznaaenie nieruchornoki: zgodnie z rniejscowyrn planern zagospodarowania przestrzennego dzialki 
pdoione q na terenie przeznaaonyrn pod zabudowe rnieszkaniowq jednorodzinnq i/lub zabudowe udug 
nieudqzliwych. 

zaaosmdarowania nieruchornoki: zabudowa budynkiem rnieszkalnym jednorodzinnyrn i/lub 
budynkiern uslug niuciqiliwych. 

Termin zac~osmdarowania nieruchornoki: nie okreila sie terrninu zagospodarowania nieruchomoki. 

NieruchornoSC jest wolna od obciqieri i zobowiqzari. 

Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchornoki nie stawi sie bez usprawiedliwienia w rniejscu i w terrninie 
podanyrn w zawiadornieniu, Burmistrz Miasta i Grniny Serock rnoie odstqpik od zawarcia urnowy, a wplacone 
wadiurn nie podlega zwrotowi. 

Cena sprzedaiy nieruchornoki podlega zaplacie przez kupujqcego nie poiniej n i i  do dnia zawarcia urnowy 
przenoszqcej wlasno5C. 

Koszty zwiqzane z zawarciern urnowy sprzedaiy ponosi kupujqcy. 

Na sprzedaz w/w dzialek w dniu 29.09.2017 r. zostaly przeprowadzone przetargi ustne nieograniaone 
zakoriuone wynikiern negatywnyrn. 

Burrnistrz Miasta i Grniny Serock zastrzega sobie prawo odwdania przetargu z wainych powodow. 

Inforrna j e  dotyczqce przetargu rnoina uzyskak w Unedzie Miasta i Grniny w Serocku pok6j nr 50 lub 52 oraz 
telefonianie pod nurnerem telefonu (22)782-88-28, 782-88-31. 


