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WYKAZ 1/2018 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016
poz. 2147 ) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 03 stycznia 2018 r. do
dnia 24 stycznia 2018 r. )
WYKAZ 1/2018 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
I. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Lp. Położenie

1

Numer KW

Numer Powierzchnia Cena
Opis
działki (ha)
Nieruchomości nieruchomości

USZKOWCE PR1L/00026923/0 664/2 0,1283 ha

6 000 zł

Działka ma
kształt
nieregularny,
dojazd do niej
jest dobry
bezpośrednio z
drogi asfaltowej
– powiatowej,
teren płaski. Na
działce znajdują
się pozostałości
po zabudowie
nadające się
jedynie do
rozbiórki i
studnia. W
najbliższym
sąsiedztwie
znajdują się
tereny rolne.

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Teren obejmujący
działkę
nr 664/2 nie
posiada
aktualnego planu
zagospodarowania
przestrzennego.

II. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Lp. Położenie
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Numer KW

Przeznaczenie
Numer Powierzchnia Cena
Opis nieruchomości nieruchomości
działki (ha)
Nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania
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1

NOWA
GROBLA

PR1L/00016045/8 91/2

0,2684 ha

12 600 zł

Działka będąca
przedmiotem
zbycia jest w
całości
zagospodarowana,
zabudowana
częściowo
budynkiem
gospodarczym
stanowi
Teren obejmujący
gospodarczą całość działkę
z nieruchomościami nr 91/2 nie
sąsiednimi
posiada
będącymi
aktualnego planu
własnością jednego zagospodarowania
właściciela.
przestrzennego.
Ze względu na
wielkość
i kształt nie ma
możliwości
samodzielnego
zagospodarowania
przedmiotowej
działki.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia
wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i
Gminy Oleszyce.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w
Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy
Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub
telefonicznie (016) 63 15 117.
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