
Lubrza, dnia 2010.05.12 

 

Nr GG.72241-1/2009 

W Y K A Z  

nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaŜy 

 

Wójt Gminy Lubrza działając na podst. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 261 poz. 2603 ze zmianami.) podaje do publicznej wiadomości, Ŝe zgodnie z uchwałą Nr 

VIII/75/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 października 2003r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i 

obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas 

nieoznaczony oraz Zarządzeniem nr 350/2010 Wójta Gminy Lubrza z dnia 23 kwietnia 2010r w sprawie sprzedaŜy 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza, do sprzedaŜy została wyznaczona niŜej określona nieruchomość : 

 

Oznaczenie 

nieruchomości 
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Sposób zbycia 

Cena 

nieruchomości 

Działka nr 83/6 o 

pow. 0,2614 ha 

km.1 

KW Nr 37180 

połoŜona we wsi 

Słoków – 

Działka połoŜona na obszarze 

zurbanizowanym stanowi grunt 

sklasyfikowany jako 

zabudowana i teren rekreacyjno-

wypoczynkowy W granicach 

działki znajduje się działka  

Plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy Lubrza przestał obowiązywać z 

dniem 31.12.2002r.Opinia Urbanisty z dnia 

13 marca 2009r o sposobie 

zagospodarowania przestrzennego działki 

sporządzoną w oparciu o studium 

SprzedaŜ w trybie  

bezprzetargowym na 

poprawę warunków 

zagospodarowania 

przyległych działek   

17.931,56 zł  

w tym: 

Działka 9 659 zł 

Studnia 5 039 zł 

plus VAT 22% 

3 233,56 zł 

 



nieruchomość 

gruntowa  

zabudowana 

studnią. 

Nieruchomość 

wolna od obciąŜeń. 

nr 83/4 zabudowana transformat-

torem stanowiący odrębny 

przedmiot własności do której 

zapewniony musi być dojazd z 

drogi publicznej poprzez 

ustanowienie słuŜebności 

drogowej. Na działce znajduje 

się studnia. 

 

uwarunkowań i kierunków zagospoda- 

rowania przestrzennego gminy Lubrza jest 

pozytywna. 

Działka połoŜona jest w granicach obszaru 

zabudowy zagrodowej. 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubrzy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 21 dni. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 28 czerwca 2010r 

W przypadku gdy wnioski nie zostaną złoŜone lub zostaną rozpatrzone negatywnie, wyŜej wymieniona nieruchomość zostanie przeznaczona do 

sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym  na poprawę warunków zagospodarowania przyległych działek   

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej. 

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zwrotu kosztów dodatkowych zw. z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaŜy w kwocie około 

742,00 złotych. 

Wójt Gminy 

mgr Stanisław Jędrusik 


