Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice
nr 0050/ 172 /2018 z dnia 07 września 2018 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Lp

1
1

Nr
Obszar
działki [ha]
2

3

521/12 0,0974
k.m.3

KW

Położenie

Opis nieruchomości

4

5

6

7

Niezabudowana, niezagospodarowana,
nieuzbrojona działka gruntu kształtu
prostokąta, położona na terenie płaskim,
porośnięta roślinnością trawiastą i
krzaczastą. Nieruchomość stanowi
grunty orne klasy RIVb i jest wolna od
obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Nie dotyczy

OP1N/000 Działka gruntu położona
41153/0
w powiecie nyskim,
w jednostce ewidencyjnej
Łambinowice w obrębie
Jasienica Dolna
w otoczeniu gruntów ornych i
zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej. Od strony
wschodniej działka sąsiaduje z
terenami produkcyjnymi na
których znajdują się elewatory
zbożowe, od strony zachodniej
z zabudową mieszkaniową
jednorodzinną, od północy i
południa z terenami rolnymi.
Działka nie posiada dostępu
do drogi publicznej. Dostęp
możliwy przez nieruchomości
sąsiednie.

Termin
Przeznaczenie
zagospodarow planie
wania
8
31RP- tereny
użytków
rolnych

Cena

Forma
sprzedaży

9

10

3000,00zł
Vat nie
podlega

Przetarg
ograniczony

2

373/2
k.m.2

0,0500

OP1N/000 Działka gruntu położona
41142/0
w powiecie nyskim,
w jednostce ewidencyjnej
Łambinowice w obrębie
Wierzbie
w otoczeniu zabudowy
mieszkalnej zagrodowej i
gruntów niezabudowanych
przeznaczonych pod
zabudowę. Działka nie
posiada dostępu do drogi
publicznej. Dostęp możliwy
przez nieruchomości
sąsiednie.

Niezabudowana, niezagospodarowana,
nieuzbrojona, nieogrodzona działka
gruntu kształtu prostokąta, położona na
terenie płaskim, porośnięta roślinnością
trawiastą. Przez działkę przebiega sieć
wodna. Nieruchomość stanowi użytek
klasy łąki trwałe ŁIII i jest wolna od
obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Nie dotyczy

7MR,MN,U- o
podstawowym
przeznaczeniu
dla zabudowy
zagrodowej,
mieszkaniowej
jednorodzinnej
i usług.

9 300,00zł
Przetarg
Do ustalonej ograniczony
w przetargu
ceny zostanie
doliczony
podatek vat
w stawce
23%

Dla osób o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018r., poz.121 ze zm.),wyznacza się termin złożenia wniosku
o skorzystanie z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 19 października 2018r.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. 07.09.2018 – 28.09.2018 r.) poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy w Ł-cach, w sołectwie
Wierzbie, Jasienica Dolna, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl, na stronie internetowej urzędu: www.lambinowice.pl oraz poprzez informację o
zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej.

Wójt
/-/ Tomasz Karpiński

Wyk.E.Pętal

