Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/39.2015
Wójta Gminy Kobiele Wielkie
z dnia 24 lipca 2015r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kobiele Wielkie.
Lp Położenie
nieruchomości

1

1.

2

Gmina
KobieleWielkie
Obręb
geodezyjny
nr 0009
Kobiele Małe

Numer Powierz Nr księgi
działki chnia
wieczystej
nierucho
mości

3

749

4

5

PT1R/
0,26 ha 00034205/1
Nieruchomość
nie jest
obciążona
prawami osób
trzecich, a także
nie ciążą na niej
żadne inne
zobowiązania.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i
sposób
zagospodarowania

6

Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana, poza
linią zabudowy
w otoczeniu gruntów
rolnych (łąk) bez
bezpośredniego
dostępu do drogi
publicznej, oznaczona
w ewidencji gruntów:
RIV - 0,10 ha,
BrIVb - 0,04 ha,
LIV - 0,07 ha,
Ps III - 0,05 ha.

Forma zbycia
nieruchomości

7

8

Przetarg ustny
ograniczony dla
właścicieli działek
graniczących z
Brak planu
działką nr 749
zagospodarowania
( art.40 ust.1 pkt 2,
przestrzennego
ust. 2a i ust.3
gminy
ustawy o
gospodarce
nieruchomościami
(Dz.U.z 2014r.
poz.518 ze zm).

Cena
wywoławcza
działki

Sposób zapłaty

9

10

5.835,00 zł.

Wylicytowana
cena za
nieruchomości
podlega zapłacie
nie później niż
do dnia zawarcia
umowy
przenoszącej
własność
nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27 lipca 2015r. do dnia 17 sierpnia 2015r.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku ,
albo jego spadkobiercom, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w Urzędzie Gminy Kobiele Wielkie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
tj. do dnia 7 września 2015r.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
Zainteresowani nabyciem w/w nieruchomości mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży.
Kontakt: Urząd Gminy w Kobielach Wielkich ul Reymonta 79 - pokój nr 104, tel. (44) 681-44-12 wew. 29.
Kobiele Wielkie, dnia 24.07.2015r.

