
                                                                                                                        Wojciechów, dnia 28 lipiec 2016 r. 

 

Wykaz  nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży   

 
Na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2015, poz. 1774 z późń.zm.) podaje do 

publicznej wiadomości na okres 21 dni , tj od dnia 1.08.2016 r.  do dnia  21.08.2016 r. włącznie. Wykaz obejmujący nieruchomość  

niezabudowaną , przeznaczoną  do sprzedaży  w celu  poprawy warunków  zagospodarowania  nieruchomości  przyległych  oznaczonych jako 

działki nr 1680 i nr 1681 położonych w obrębie wsi Wojciechów  gm. Wojciechów  w trybie  bezprzetargowym  

 
Obręb/ numer 

ewidencyjny 

działki 

Powierzchnia 

działki w  ha 

Księga wieczysta 

KW 

nr(gruntowa) 

Opis nieruchomości 

 

Przeznaczeni

e w Planie  

zagospodaro

wania 

przestrzenne

go   

Cena 

nieruchom

ości  

 

Forma 

zbycia 

termin 

zagospod

arowania 

Termin 

złożenia  

wniosku  do 

pierwszeństwa  

nabycia  

nieruchomości 

Wojciechów  

 

1683/2 

0,0163 ha LU1O/0006384

9/6 

Działka nr 1683/2  

stanowi gospodarczą i 

zorganizowaną całość 

z nieruchomością 

sąsiednią,    

odznacza się 

wydłużonym  i wąskim  

kształtem (szerokość  

działki  wynosi 

zaledwie 3,0  m) który 

uniemożliwia  

zagospodarowanie 

działki jako odrębnej 

nieruchomości.  

Teren 

położony w 

obszarach  

mieszkalnic

twa i usług 

Cena za 

nierucho

mość 

wynosi 

2822,00 zł 

netto, 

która 

zostanie 

powiększo

na o 

należny 

podatek 

VAT 

 

Zbycie bez 

przetargu 

Nie 

dotyczy 

12.09.2016 r. 

 
Osobom , którym  przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  na podstawie  art. 34 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r.Nr 102,poz. 651 – tekst jednolity z późn. zm. ) ustala się termin 6 tygodni (od dnia wywieszenia  

wykazu) do złożenia wniosku o nabycie  tj. do dnia 12 września  2016 r. Po upływie w/w terminu, jeżeli  nie będzie  wniosków  osób, którym  

przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu , nieruchomość  zostanie  zbyta   dla właściciela działek oznaczonych nr 1680 i nr 1681. 

Wykaz  nieruchomości  przeznaczonej  do zbycia  zostaje  wywieszony  na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy  w Wojciechowie i na 

stronie internetowej www.wojciechow.pl w terminie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia  21 sierpnia  2016 r. 

http://www.wojciechow.pl/

