Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice
nr 0050/ 13/2018 z dnia 09 lutego 2018 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy
Lp.

Nr
działki

Obszar
[ha]

KW

PołoŜenie

Opis nieruchomości

1

2

3

4

5

6

1

271/2
k.m.5

0,3400

OP1N/000 Działka gruntu połoŜona
41154/7
w powiecie nyskim,
w jednostce ewidencyjnej
Łambinowice w obrębie
Piątkowice, na zapleczu
zabudowy siedliskowej wsi
w sąsiedztwie gruntów rolnych
i zabudowy zagrodowej. Działka
posiada połączenie z drogą
publiczną wyłącznie przez
nieruchomości sąsiadujące.

Termin
Przeznaczenie
zagospodarow planie
wania
7

8

Niezabudowana, nieogrodzona działka Nie dotyczy Brak mpzp
gruntu kształtu nieregularnego, połoŜona
na terenie pofałdowanym, zalewowym,
uŜytek w klasie RIIIb, PsIII, porośnięta
roślinnością trawiastą, krzewami i
drzewami. Działka nieuzbrojona, posiada
dostęp do sieci energetycznej i
wodociągowej wsi. Nieruchomość jest
wolna od obciąŜeń. Część nieruchomości
objęta jest umową dzierŜawy pod uprawy
ogrodowe na czas oznaczony. Z chwilą
przeniesienia własności nieruchomości
umowa ulegnie rozwiązaniu. Działka
stanowi
nieruchomość
rolną
w
rozumieniu zapisów ustawy o ustroju
rolnym.

Cena
wywoławcza
w zł.-

Forma
sprzedaŜy

9

10

8 500,00
Vat zw.-

Przetarg ustny
ograniczony –
zgodnie z art.
2a ustawy z
11.04.2003r. o
kształtowaniu
ustroju rolnego

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
złoŜenia wniosku o skorzystanie z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 23 marca 2018r.
Prawo pierwokupu działki gruntu nr 271/2 przysługuje na zasadach określonych w art. 3 ustawy z 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.Dz.U.2016, poz.2052
z późn. zm.).
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. 09.02.2018 – 02.03.2018 r.) poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ł-cach,
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

