
Wykaz nieruchomoici przeznaczonych do sprzedaiy 
w formie przetargu ustnego nieograniczonego 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo5ciami 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z @in. zm.) oraz uchwaly Rady Miejskiej w Serocku nr 216/XXI/2016 
z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie sprzedaiy dziatek nr 22113, 22114 i 22115 pdoionych w obrebie 
Borowa Gbra, gm. Serock, Burmistrz Miasta i Gminy Serock podaje do publiunej 
wiadomoki wykaz dzialek przeznaaonych do sprzedaiy, ktdrych gmina Miasto i Gmina 
Serock jest uiytkownikiem wieczystym. 

Szczea&owe informacie ~oniiei:  
............. ..... " .... 

1 .' 
I oznaczenie nieruchomo&i 
1 wedhg ksiqgi wieczystej ora; 

i r 

/ katastru nieruchomo&i 1 3. dz. nr 22115 o pow. 0,1200 ha 
! I 

lopis nieruchomo& 
1 Dzialki sq niezabudowana, pdozone w odlegkjci 200m od drogi krajowej Warszawa-Serock i w odleg406ci 
' ok.50 m od ul. Lipowej (gminna droga o nawierzchni asfaltowej), w sqsiedztwie hydroforni oraz placu zabaw 
I w Borowej Gbrze. Istnieje mozliwoSC podhaenia energii elektrycznej, gazu i wodociqgu. 

1) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzialki 

brzeznaczenie nieruchomo&j polozone sq na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub 

i smsdb iej zabudowy udug nieuciqiliwych 

1 2) zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i/lub budynkiem ustug 
1 nieuciqiliwych 
I -- 

@I termilnzagospdammnia I 
nieruchomoSci nie okreSla siq terminu zagospodarowania nieruchomoki 

.- . "--" -. 
110.700 zl brutto 

1 cena prawa u2ytkowania 
1 wieclystego nienrchomo&i ....................................................................... - 

119.310 z# brutto 

1. Wykaz wywiesza sig na tablicy informacyjnej w siedzibie Urmu Miasta i Gminy Serock na okres 21 dni od dnia 14.06.2016r. 

2. Osoby, kt6rym p-uguje pierwszeristwo w nabyciu w/w nieruchomoki na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomokiami mogq skladat wnioski o ich nabyae w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, 
tj. w terminie od dnia 14.06.2016r. do dnia 26.07.2016r. 

3. Informacjg o wywieszeniu wykazu podaje sig do publianej wiadomoki poprzez zamieszczenie w prasie lokalnej tygodniku 
oraz na stronie intemetowej BIP - www.bio.serock.al. 
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Agnieszka Skurzewska 


