
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 rozporzqdzenia Rady Ministrbw z dnia 14 wrzeSnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargbw oraz rokowah na zbycie nieruchornoSci (Dz.U, z 2014 r., poz. 1490). 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

oglasza III ~rzetarai ustne nieoaraniczone na sprzedai prawa utytkowania wieczystego 
niezabudowanych dzialek pobionych w obrqbie Borowa G6ra, gm. Serock: 

Dzialki stanowiq wlasnoe Skarbu Paristwa w uiytkowaniu wieczystyrn gminy Miasto i Gmina Serock. 
Stan prawny dzialek uregulowany jest w ksiqlze wieczystej Kw Nr WAlL/00047492/9 prowadzonej 
przez Sqd Rejonowy w Legionowie. 

Wadium naleiy wpCacaC na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock Nr 98 8013 0006 2007 0015 
0994 0003 lub w kasie urzqlu prowadzonej przez Bank Sfidzielay w Legionowie, filia w Serocku 
przy ul. 11 Listopada 8 lok. 4, najp6iniej w dniu 08 maja 2017 r. 
Posta~ienie - o wysokoki popostilpienia decydujq uaestnicy przetargu, z tym, i e  postqpienie nie rnoie wynosik 

mniej n i i  l0/o ceny wywolawaej, z zaokrqgleniern w gore do pelnych dziesiqtek zlotych. 

Godzina 
przetar8u 
14" 
1 4 ~  
14"O 

Przetargi zostanq przeprowadzone w dniu 12 maja 2017 roku 
w sali konferencyjnej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku prry ul. Rynek 21. 

wadium 

10.000 zt 
10.000 zt 
10.000 zi 

O ~ i s  nieruchornoki: dzialki sq niezabudowane, pdoione ok. 200 rn od drogi krajowej Warszawa-Serock 
i w odlegkki ok. 50 m od ul. Lipowej (grninna droga o nawierzchni asfaltowej), w sqsiedztwie hydroforni 
oraz placu zabaw w Borowej Gorze. Istnieje moiliwoSC podlqaenia energii elektrycznej, wodociqgu i gazu. 

Cena wywdawcza 

110.700 zi brutto 
114.390 zt brutto 
119.310 zt brutto 

L.p. Nr dz. 

1. 22113 
2. 22114 
3. 22115 

przeznaaenie nieruchomoki: zgodnie z rniejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzialki 
polozone sq na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy udug nieuciqzliwych. 

Powierzchnia 

0,1103 ha 
0,1150 ha 
0,1200 ha 

d b  zaaosDodarowania nieruchornoki; zabudowa budynkiern mieszkalnyrn jednorodzinnym i/lub 
budynkiem uslugowyrn. 

Term'n IzaaosDodarowania nie okrejla sie terrninu zagospodarowania nieruchornoki. 

NieruchornoSC jest wolna od obciqieri i zobowiqzari. 

Jeieli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoki nie stawi siq bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie 
podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Serock rnoie odstqpit od zawarcia urnowy, a wplacone 
wadium nie podlega zwrotowi. 

Cena sprzedaiy nieruchornoki podlega zaplacie przez kupujqcego nie p6iniej n i i  do dnia zawarcia urnowy 
przenoszqej wlasn&. 

Koszty zwiqzane z zawarciem urnowy sprzedaiy ponosi kupujqcy. 

Na sprzedai prawa uiytkowania wieczystego w/w dziakk w dniach 21.10.2016 r. i 16.12.2016 r. zostaly 
przeprowadzone przetargi ustne nieograniaone zakoriaone wynikiem negatywnyrn. 

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

Inforrnaje dotyczqce przetargu rnoina uzyskaC w Urzedzie Miasta i Grniny w Serocku pokoj nr 50 lub 52 oraz 
telefonicznie pod numerern telefonu (22)782-88-28, 782-88-31. 


