Dobromierz, dnia 07.05.2021 r.

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I.
1.

Oznaczenie nieruchomości wg
KW i EGiB

2.

Powierzchnia nieruchomości

3.

4.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Działka nr 78/6, obręb 0010 Pietrzyków
KW nr SW1S/00019369/6
0,2050 ha
Kształt działki regularny, działka usytuowana na terenie
nieuzbrojonym, aktualnie uprawiana rolniczo. Dojazd
dobry, drogą o nawierzchni asfaltowej, następnie drogą
transportu rolnego o nawierzchni nieurządzonej.
Bezpośrednie sąsiedztwo terenów rolnych i zalesionych
w niedalekiej odległości zabudowa mieszkaniowa
i zagrodowa.

R2 – 1) przeznaczenie podstawowe - tereny
rolnicze;
2) przeznaczenie uzupełniające: a) tereny dróg
transportu rolnego, b) tereny zalesień.
Obszar Natura 2000

5.

Cena nieruchomości netto

6.

Termin złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu (art.
34 ust 1., pkt 1 i pkt. 2 UGN)

7.

Podatek VAT

8 300 zł

w terminie 6 tygodni licząc od daty ukazania
się niniejszego wykazu
zwolniony
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II.
1.

Oznaczenie nieruchomości wg
KW i EGiB

2.

Powierzchnia nieruchomości

3.

Opis nieruchomości

4.

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

5.

Cena nieruchomości netto

6.

Termin złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu (art.
34 ust 1., pkt 1 i pkt. 2 UGN)

7.

Podatek VAT

Działka nr 287/6, obręb 0004 Dobromierz
KW nr SW1S/00019371/3
0,14 ha
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości
Serwinów, w obrębie geodezyjnym Dobromierz. Kształt
nieruchomość regularny, zbliżony do trapezu, teren
płaski. Usytuowanie na terenie częściowo uzbrojonym:
wod.-kan., energia elektryczna. Przez teren działki
wzdłuż jej bocznych granic przebiegają sieci wodna
i kanalizacyjna. Teren działki porastają pojedyncze
drzewa, są na niej usytuowane pozostałości muru
kamiennego. Bezpośredni dostęp do drogi gminnej
o nawierzchni asfaltowej. Teren lekko podmokły.

MN37 – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Strefa obserwacji archeologicznej
62 900 zł

w terminie 6 tygodni licząc od daty ukazania
się niniejszego wykazu
23 %

Termin wywieszenia: od 07.05.2021 r. do 31.05.2021 r.
Niniejszy wykaz, wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24,
58-170 Dobromierz, a także zamieszcza się go na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Dobromierzu (www.bip.dobromierz.pl).

Wójt
(-) Jerzy Ulbin
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