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        Dobromierz, dnia 06.08.2021 r. 

 

 

 

WYKAZ  

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

 

I. 

1. 
Oznaczenie nieruchomości wg 

KW i EGiB 
Działka nr 62/27, obręb 0006 Gniewków 

KW nr SW1S/00069781/5 

2. Powierzchnia nieruchomości 0,1000 ha 

3. Opis nieruchomości 

Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu, teren 

płaski. Nieruchomość położona na terenie częściowo 

uzbrojonym: woda, energia elektryczna, przy czym do 

granic działki nie są doprowadzone żadne przyłącza. 

Dostęp do drogi publicznej nr 2795 D (dz. nr 159/6), 

poprzez drogę gminną o nawierzchni nieutwardzonej (dz. 

nr 62/29). Użytek: PsIII. 

4. 
Przeznaczenie nieruchomości  

i sposób jej zagospodarowania 

MN8 – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 

strefa obserwacji archeologicznej 

strefa ochrony układu ruralistycznego wsi 

5. Cena nieruchomości netto 45 400,00 zł 

6. 

Termin złożenia wniosku przez 

osoby, którym przysługuje 

pierwszeństwo w nabyciu (art. 

34 ust 1., pkt 1 i pkt. 2 UGN) 

w terminie 6 tygodni licząc od daty ukazania 

się niniejszego wykazu 

7. Podatek VAT 23% 
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II.  

1. 
Oznaczenie nieruchomości wg 

KW i EGiB 
Działka nr 62/31, obręb 0006 Gniewków 

KW nr SW1S/00069781/5 

2. 
Powierzchnia nieruchomości 0,1000 ha 

3. 

Opis nieruchomości 

Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu, teren 

płaski. Nieruchomość położona na terenie częściowo 

uzbrojonym: woda, energia elektryczna, przy czym do 

granic działki nie są doprowadzone żadne przyłącza. 

Dostęp do drogi publicznej nr 2795 D (dz. nr 159/6), 

poprzez drogę gminną o nawierzchni nieutwardzonej (dz. 

nr 62/29). Użytek: PsIII. 

4. 

Przeznaczenie nieruchomości  

i sposób jej zagospodarowania 

MN8 – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 

strefa obserwacji archeologicznej 

strefa ochrony układu ruralistycznego wsi 

5. 

Cena nieruchomości netto 45 400,00 zł 

6. Termin złożenia wniosku przez 

osoby, którym przysługuje 

pierwszeństwo w nabyciu (art. 

34 ust 1., pkt 1 i pkt. 2 UGN) 

w terminie 6 tygodni licząc od daty ukazania 

się niniejszego wykazu 

7. 
Podatek VAT 23% 
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III. 

 

1. 
Oznaczenie nieruchomości wg 

KW i EGiB 
Działka nr 62/32, obręb 0006 Gniewków 

KW nr SW1S/00069781/5 

2. 
Powierzchnia nieruchomości 0,1000 ha 

3. 

Opis nieruchomości 

Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu, teren 

płaski. Nieruchomość położona na terenie częściowo 

uzbrojonym: woda, energia elektryczna, przy czym do 

granic działki nie są doprowadzone żadne przyłącza. 

Dostęp do drogi publicznej nr 2795 D (dz. nr 159/6), 

poprzez drogę gminną o nawierzchni nieutwardzonej 

(dz. nr 62/29). Użytek: PsIII. 

4. 

Przeznaczenie nieruchomości  

i sposób jej zagospodarowania 

MN8 – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 

strefa obserwacji archeologicznej 

strefa ochrony układu ruralistycznego wsi 

5. 

Cena nieruchomości netto 45 400,00 zł 

6. Termin złożenia wniosku przez 

osoby, którym przysługuje 

pierwszeństwo w nabyciu (art. 

34 ust 1., pkt 1 i pkt. 2 UGN) 

w terminie 6 tygodni licząc od daty ukazania 

się niniejszego wykazu 

7. 
Podatek VAT 23% 

 

Termin wywieszenia: od 06.08.2021 r. do 27.08.2021 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 

http://www.bip.dobromierz.pl/

