
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 (D2.U. z 2016 r. poz. 
2147 z pbin. zm.) oraz na podstawie rozponqdzenia Rady Ministrbw z dnia 14 wrzefnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu pneprowadzania przetargbw oraz rokowari na zbycie nieruchomoSci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

oglasza I ~rzetarai ustne nieoaraniczone na sprzedal: 
dzialek pototonych w obrebie Wierzbica, gm. Serock: 

Stan prawny dziakk uregulowany jest w ksiedze wieaystej Kw Nr WAlL/O0031873/9 prowadzonej 
przez Sqd Rejonowy w Legionowie. 

Wadium nalety wp+acai na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock Nr 98 8013 0006 2007 0015 
0994 0003 lub w kasie urzqdu prowadzonej przez Bank Spcjldzielczy w Legionowie, filia w Serocku 
przy ul. 11 Listopada 8 lok. 4, najphsniej w dniu 25 wrzeSnia 2017 r. 

Godzina 
przetargu 
1 4 ~  
14" 
15O0 
15'' 
15" 

Posta~ienie - o wysokoki postqpienia decydujq uczestnicy przetargu, z tym, i e  postqpienie nie moze wynosiC 
mniej n i i  1% ceny wywdawaej, z zaokrqgleniem w g6re do pelnych dziesiqtek zlotych. 

wadium 

10.000 zt 
10.000 zt 
10.000 d 
10.000 zt 
10.000 zt 

Przetargi zostanq przeprowadzone w dniu 29 wrzejnia 2017 roku 
w sali konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21. 

Cena wywotawcza 

97.200 zt brutto 
130.400 z i  brutto 
103.400 zt brutto 
119.400 z i  brutto 
107.100 z i  brutto 

O ~ i s  nieruchomofci; dzialki sq niezabudowane, pomiedzy droga gminnq (dawnq drogq krajowq Warszawa - 
Serock) i drogq gminna biegnqq przez wieS Wierzbica, dojazd do dzialek od strony drogi gminnej 
o nawierzchni asfaltowej, poprzez droge wewnetrznq o nawierzchni gruntowej, istnieje moiliwo4C 
podlqaenia energii elektryanej, wodociqgu, gazu. Dziatki nr 16615, 16616 i 16617 graniaq z istniejqcym 
rowem melioracyjnym. 

Powierzchnia 

0,0851 ha 
0,1088 ha 
0,0847 ha 
0,1000 ha 
0,0943 ha 

L.p. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Przeznaczenie nieruchomoSci; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzialki 
polozone q na terenie przeznaaonym pod zabudowe mieszkaniowq jednorodzinnq illub zabudowe uslug 
nieuciqiliwych. 

Nr dz. 

16611 
16612 
16615 
16616 
16617 

S~os6b zaaos~odarowania nieruchomoki: zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i/lub 
budynkiem uslug nieuciqiliwych. 

Termin zaaosDodarowania nieruchomoki: nie okreSla sie terminu zagospodarowania nieruchomoki. 

Nieruchomo~ jest wolna od obciqieli i zobowiqzali. 

Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchomofci nie stawi sic bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie 
podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Serock moie odstqpiC od zawarcia umowy, a wplacone 
wadium nie podlega zwrotowi. 

Cena sprzedaiy nieruchomoki podlega zaplacie przez kupujqcego nie p6iniej n i i  do dnia zawarcia umowy 
przenoszqcej wlasnoX. 

Koszty zwiqzane z zawarciem umowy sprzedaiy ponosi kupujqcy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwdania przetargu z wainych powod6w. 

Informaje dotyczqce przetargu moina uzyskaC w Urzedzie Miasta i Gminy w Serocku pok6j nr 50 lub 52 oraz 
telefonianie pod numerem telefonu (22)782-88-28, 782-88-31. 


