
Wykaz nieruchomoici przeznaczonych do sprzedaiy 
w formie pnetargu ustnego nieograniczonego 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchornojciarni (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z p6in.zrn.) Burrnistrz Miasta i Gminy Serock 
podaje do publianej wiadornoki wykaz dziatek stanowiqcych wlasnoSC gminy Miasto 
i Grnina Serock przeznaaonych do sprzedaiy. 

Szczeahwe inforrnacie ~oniiei: 

; 
bdoienie dzialek 1 Serock ul. Herberta ; - - - -  

oznaczenie 
nieruchomoki wedtug 1n;mer-y dziatek 
ksiggl wi-j or.z i o wienchnia 1 dz, nr 56/14 obr.02 o pow. 1923 m2 

katastru nieruchomodci numer ksiegl' l wiecwstei 
,o~is nieruchomoki 
1. dzialka nr 56/14 obr.02 niezabudowana pdozona w Serocku w koricowym odcinku ul. Herberta (droga 

gruntowa) odchodzqcej od ul. Traugutta (droga asfaltowa), w sqsiedztwie dzialek niezabudowanych i 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi, graniczy z obwodniq Serocka, 

j2. nieruchomo5C jest obciqzona prawem sluzebno5ci przesylu ustanowionej na aas  nieoznauony na rzeu 
j PGNIG SPV 4 S@ka z 0.0. w pasie gruntu o szer. 1 m przy @nocnej granicy dzialki, zgodnie z treiciq 
i aktu notarialnego Rep.A.nr 1519/2013 z dnia 26.07.2013r. 
" " " .. 1 1) zgodnie z mi 

ptzeznaaenie pobzona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowq 

nienrchomoki i sposdb jednorodzinna i uslugi nieuciqzliwe, 

jej zagospodarowanis 2)  zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z moiliwokiq realizacji 
uslug nieuciqiliwych, 

'~minzamWdamwania nie okreila sie terminu zagospodarowania nieruchomoki nieruchom& 

cena nieruchomodci 1 195.570 zl brutto 

1. Wykaz wywiesza sig na tablicy inforrnacyjnej w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Serock na okres 21 dni od dnia 24.05.2017 r. 

2. Osoby, M6rym przysluguje pierwszelistwo w nabyciu w/w nieruchomoSci na podstawie art.34 ust.1 pM.1 i pkt. 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomokiami mogp skladaC wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, 
tj. w terminie od dnia 24.05.2017 r. do dnia 05.07.2017 r. 

3. Informade o wywieszeniu wykazu podaje sie do pubiiunej wiadornoki poprzez zamieszuenie w tygodniku powiatowym To i Owo 
w dniu 24.05.2017 r. oraz na stronach internetowych Urzgdu ~www.serock.d oraz www.bi~.serock.wl . 


