OGtOSZENIE 0 PRZETARGU
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchornokiami (Dz.U. 1: 2016 r. poz. 2147 z $in.
zrn.) oraz na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 14 wneinia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
pnetargbw oraz rokowali na zbycie nieruchornoki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
ogksza I1 Drzetara ustnv wraniczonv na sprzedai
dzialki nr 62/14 o pow.0,0727 ha poloionej w obrebie Skubianka gm. Serock
Cena wywotawcza

- 33.000 zt brutto

Stan prawny dzialki uregulowany jest w ksiqdze wieczystej Kw nr WAlL/00002255/9 prowadzonej
przez Sqd Rejonowy w Legionowie - I V Wydzial Ksiqg Wieaystych.

W przetargu mogq uaestniczyt tylko wla4ciciele dzialek przyleglych do nieruchomoJci
bqdqcej przedmiotem przetargu, tj. dzialek oznaaonych w ewidencji grunt6w nr 62/15, 62/37,
62/38 i 78.

Uzasadnienie wvboru formv ~rzetarau:
Dzialka nr 62/14 zostala przeznaaona do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego,
poniewaz nie moze samodzielnie stanowit odrebnej dzialki budowlanej z uwagi na brak dostepu do
drogi publianej.

Warunkiem ~ m s t a ~ i e ndo
i a Drretarau iest:

- wplacenie wadium w wysokoki 5.000 zt na rachunek bankowy Miasta i Gminy
Serock nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 tub w kasie urz@u prowadzonej przez Bank
Sp&dzielay w Legionowie, filia w Serocku przy ul. 11Listopada 8 lok. 4, najp6iniej w dniu
14.04.2017 r.

- pisemne zgkszenie uczestnichnra w przetargu, zkione do dnia 14.04.2017 roku
w kancelarii og61nej U r q d u Miasta i Gminy w Serock (parter, pok.l), do kt6rego nalezy
ddqczyi kserokopie tytulu wlasnoSci do nieruchomoSci przylegkj wyrnienionej w og2oszeniu.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 2 1 kwietnia 2017 roku o godz. 14"
w sali konferencyjnej Urzqlu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 2 1
Postaoienie - o wysokoki postqpienia decydujq uczestnicy przetargu, z tym, i e postqpienie nie moie
wynosit mniej n i i 1%ceny wywdawaej, z zaokrqgleniem w g6re do pdnych dziesiqtek zlotych.
Oois nieruchornoki: dzialka jest niezabudowana, pdoiona ok. 400 rn od Jeziora Zegrzyriskiego na skarpie
o zr6inicowanej rzeibie terenowej, poro5nieta drzewostanern iglastym i likiastym. Nie moze samodzielnie
stanowit odrebnej nieruchomoki budowlanej. Moie zostaC wykorzystana w celu powiekszenia qsiednich
nieruchomoki.
Przeznaaenie nieruchornoki: zgodnie z miejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego
nieruchomoX poloiona jest na terenie zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej.
Sms6b zaaoswdarowania nieruchomoki: pdqczenie w funkcjonalnq cab%z nieruchomokiq przylegkq.
Termin zaaomodarowania nieruchomoki: nie okregla sic terminu zagospodarowania nieruchomo5ci.
Nieruchomo.46jest wolna od obciqieri i zobowiqzari.
Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchornoki nie stawi sie bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terrninie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Serock moze odstqpit od zawarcia
umowy, a wplacone wadiurn nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaiy nieruchomoki podlega zaplacie przez kupujqcego nie Niniej n i i do dnia zawarcia umowy
przenoszqcej wlasno.46.
Koszty zwiqzane z zawarciem umowy sprzedaiy ponosi kupujqcy.
Na sprzedai w/w dzialki w dniu 27.01.2017 r. zostal przeprowadzony I przetarg ustny ograniczony
zakoliczony wynikiem negatywnym.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwolania przetargu z w?znych powodow.
Informacje dotyczqce przetargu moina uzyskaC w
telefonicznie pod numerem telefonu (22)782-88-28,

Sponqdzlla: Agnleszka Skurzewska

