WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.),
Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od dnia 22 stycznia 2019 r.
do dnia 11 lutego 2019 r.
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż:
Lp.

1.

2.

3.

Położenie

Rataje

Rataje

Królewiny

Ozn. księgi
wieczystej

KN1S/00025161/5

KN1S/00025161/5

KN1S/00022384/3

Oznaczenie Powierzchnia
Wartość
Przeznaczenie w Mpzp
wg.
działki w m2 nieruchomości w zł
ewidencji
gruntów

4/7

4/8

381/2

196

733

2963

5 400,00*

18 500,00*

5.000,00

Forma sprzedaży
nieruchomości

Podstawa sprzedaży

W drodze
RM- tereny zabudowy
bezprzetargowej - na
zagrodowej w
polepszenie
gospodarstwach
warunków
rolnych, hodowlanych i
zagospodarowania
ogrodniczych
nieruchomości
przyległej

Uchwała Nr XXXII/293/18 Rady Miejskiej w
Pyzdrach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej
nieruchomości
gruntowej
stanowiącej własność Gminy Pyzdry, położonej w
obrębie Rataje, o numerze geodezyjnym 4/7, pow.
0,0196 ha z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej

RM- tereny zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych

W drodze przetargu

Uchwała Nr XXXII/294/18 Rady Mieskiej w
Pyzdrach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie
sprzedaży
niezabudowanej
nieruchomości
gruntowej o numerze geodezyjnym 4/8, położonej
w obrębie Rataje.

brak planu
zagospodarowania
przestrzennego
W drodze przetargu
w studium - teren upraw
rolnych, w tym trwałych

Uchwała Nr XX/191/17 Rady Miejskiej w
Pyzdrach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie
sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami
geodezyjnymi 381/1 i 381/2 położonych w
Królewinach,
w
obrębie
geodezyjnym
Zapowiednia, gm. Pyzdry

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
art. 34 ust.1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
* do ceny zostanie doliczony podatek VAT (ustawa o podatku od towarów i usług - t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Burmistrz Pyzdr
/-/ Przemysław Dębski

podstawie

