
                                                                                                                                                                        Załącznik   do Zarządzenia   

                                                                                                                                                                       Wójta Gminy Nr 15/19 

                                                                                                                                                                        z dnia 09 stycznia 2019r. 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI 
przeznaczonych do sprzedaży 

 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U z 2018r. poz.994 ze zmianami) , art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. ,poz.2204 ze zmianami) Wójt  Gminy Skoroszyce 
podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży niżej wymienionej 
nieruchomości: 
 

L
.
p 

    Nr 
działki 

  Pow. 
działki 

   ha 
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Rodzaj 
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Cena 
nieruchomości 

1 645/13 6,5300 ha 
Tr – 

wyłączony z 

produkcji 

rolnej 

OP1N/00058
990/1 

Chróścina Działka niezabudowana, położona w 

bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej 

nr 401 przez drogę nieurządzoną (ok.100 m)  

oraz terenów o podobnym przeznaczeniu. 

Kształt działki prostokątny, teren płaski. 

Dostęp do infrastruktury technicznej , brak 
przyłączy; wodnej, energetycznej. 

Przeznaczona w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod 

zabudowę przemysłową, składową , handlowo-

usługową. W projekcie zmiany miejscowego 

planu: przeznaczenie podstawowe: produkcja, 

składy magazyny, handel hurtowy, obsługa 

komunikacji. Przeznaczenie uzupełniające: 

zieleń urządzona, infrastruktura techniczna, 

obiekty i urządzenia towarzyszące 

Sprzedaż w 

drodze 

przetargu 

nieograniczon

ego . 

650 000zł  

 
2. Nabywca nieruchomości  pokrywa koszty notarialne oraz  koszty związane z okazaniem granic, 

jeżeli nabywca oświadczy ,że granice nieruchomości nie są mu znane. 

3. Ogłoszenie o przetargu ukaże się nie wcześniej niż po upływie okresu określonego w pkt.4      

4.Na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 -2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo  

nabycia przedmiotowej nieruchomości przysługuje osobie , która złoży wniosek o nabycie  

nieruchomości przed upływem 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu i spełnia jeden z   

niżej wymienionych warunków: przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy 

o gospodarce nieruchomościami  lub odrębnych przepisów, jest poprzednim właścicielem zbywanej 

nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 5grudnia 1990 r. , albo jest jego spadkobiercą i 

wyraża zgodę nabycia nieruchomości za cenę ustaloną w  niniejszym wykazie . 

5.Wykaz wywiesza się na okres 21 dni , na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy ,w poszczególnych 

sołectwach, na stronach   internetowych oraz  www.bip.skoroszyce.pl    
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Skoroszyce 14.01.2019r 

 


