OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 65.)
WÓJT GMINY w SZCZUROWEJ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa
przeznaczonych do zbycia.
Lp.

Oznaczenie
nieruchomości
wg. Księgi wieczystej
oraz katastru
nieruchomości

Pow.
nieruch.

Opis
nieruchomości

w ha

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób
zagospodarowania,

Cena
nieruchomości
w złotych

Informacja
o przeznaczeniu

Termin do złożenia
wniosku przez osoby,
którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 1 i pkt 2 w/w ustawy.

Cena wywoławcza 33 600,00
złotych brutto

zbycie
w drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego –
sprzedaż

6 tygodni od dnia
wywieszenia niniejszego
wykazu

- Termin zagospodarowania
2.

TR1B/00027733/1

0,1500

dz. ew. nr 832

obręb: Uście Solne

Działka zlokalizowana w centralnej
części miejscowości Uście Solne,
Gmina Szczurowa przy drodze
powiatowej o nawierzchni
asfaltowej, odległość od ścisłego
centrum Uścia Solnego ok. 05 km,
w sąsiedztwie nieruchomości
zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi i
zagrodowymi. Działka
niezabudowana o kształcie
regularnym zbliżonym do trójkąta,
teren płaski, ostatnio użytkowany
jako pastwisko, nieużytek,
wymagający w części
uporządkowania, dostęp do działki
z drogi powiatowej, media: energia
elektryczna i wodociąg w zasięgu

Dla terenu na którym
zlokalizowana jest działka Gmina
Szczurowa nie posiada prawnie
obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Szczurowa
obowiązującego od 28 stycznia
2014 roku działka znajduje się w
części ok. 1 ara w terenie dróg
powiatowych zbiorczych KD(DP-Z) a
pozostała część leży w terenach
usług publicznych oraz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku Studium
symbolem UM

Zwolnienie od podatku VAT
art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o
podatku od towarów i usług

- Nieoznaczony

Szczegółowych informacji odnośnie wykazu można uzyskać osobiście lub telefonicznie : Urząd Gminy Szczurowa, pok. 22, I piętro
w godzinach pracy urzędu, tel. 14 671 40 97.
Szczurowa, 14.05.2020 r.

