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WYKAZ 16/2019 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 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej
wiadomości na okres 21 dni (od dnia 25 września 2019 r. do dnia 16 października 2019 r. )
WYKAZ 16/2019 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY

I. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Lp.

1

2

3

Położenie

BORCHÓW

STARE
SIOŁO

MIASTO
OLESZYCE

Numer KW

Numer
działki

PR1L/00032821/0 99

PR1L/00028327/6 355/5

PR1L/00030597/6 641/13

Powierzchnia Cena
Opis nieruchomości
(ha)
Nieruchomości

0,1170 ha

0,1874 ha

0,1399 ha

6580 zł

15070 zł

41 635,50 zł
(w tym 23 %
VAT)

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do
trójkąta, teren jest w większości płaski i równinny z
lekkim spadkiem w kierunku północno-zachodnim.
Dostęp do działki średnio dogodny droga gruntową.
W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości występują
tereny niezabudowane oraz tereny rolne. Przez
nieruchomość przebiega linia energetyczna, sieć
wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna.

Teren obejmujący działkę
nr 99 nie posiada aktualnego
planu zagospodarowania
przestrzennego.
Na przedmiotowe działki nie
została wydana decyzja o
warunkach zabudowy.

Nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do
litery ,,L” teren jest płaski i równinny z lekkim spadkiem
w kierunku północno – zachodnim. Dostęp do działki z
drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Od strony
zachodniej graniczy z drogą publiczną od strony
północnej i wschodniej z terenami zabudowy
mieszkaniowej i od południa z terenami użytków rolnych.
Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna
napowietrzna, sieć wodociągowa, gazowa i telefoniczna.
Nieruchomość ma kształt zbliżony do trapezu – cechy
geometryczne dobre.
W otoczeniu nieruchomości występuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą nowej
zabudowy. Dojazd do działki drogą o nawierzchni
gruntowej .Nieruchomość posiada dostęp do energii
elektrycznej, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej..

Teren obejmujący działkę
nr 355/5 nie posiada
aktualnego planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Na przedmiotowa działkę nie
została wydana decyzja o
warunkach zabudowy.
Wydana decyzja o warunkach
zabudowy dla zamierzenia
inwestycyjnego ,, Budowa
budynków mieszkalnych ,
jednorodzinnych wraz
z niezbędną infrastrukturą
techniczną na terenie
wydzielonym z działki
nr 641/1.

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 tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Oleszyce, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl oraz http://infopublikator.pl/ogłoszenie/.
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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