
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.516.2022 

Wójta Gminy Lubrza 

z dnia 03 sierpnia 2022 r. 

Wykaz nr 1/2022 
 
Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), Wójt Gminy 
Lubrza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej w obrębie Skrzypiec 

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. 
 

Powierzchnia działki 
L.p. 

Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie nieruchomości 

wg księgi wieczystej oraz 

ewidencji gruntów Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Cena 

nieruchomości 

Forma 

sprzedaży 

1. Skrzypiec 

działka nr 457/9 mapa 6 

KW OP1P/00037151/7 

(wolna od obciążeń i 

zobowiązań wobec osób 

trzecich) 

W skład działki wchodzi 

użytek:  

Bp – 0,0269 ha 

 

0,0269 ha 

 

Działka o kształcie prostokąta, 

położona w obrębie Skrzypiec.  

W sąsiedztwie działki zabudowane, w 

trakcie zabudowy, grunty 

niezabudowane oraz grunty 

użytkowane rolniczo. 

Dojazd do nieruchomości drogą 

gruntową utwardzoną.    

 

 

Działka oznaczona w 

miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

jako MN – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej.  

13 600,00 zł  

+ obowiązujący 

w dniu 

sprzedaży 

podatek VAT  

Przetarg ustny 

ograniczony do 

właścicieli 

nieruchomości 

przyległych. 

Cena płatna 

jednorazowo 

przed zawarciem 

aktu 

notarialnego. 

 

Wykaz zostaje wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 03 sierpnia 2022 r. do dnia 24 sierpnia 2022 r. 
Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w gablotach 

ogłoszeniowych danej miejscowości w której położona jest zbywana nieruchomość i na stronie internetowej www.bip.lubrza.opole.pl 

 
Uwaga ! Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. powołanej wyżej ustawy 

pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy, licząc termin od dnia wywieszenia 

niniejszego wykazu. 
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