WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych 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 08 stycznia 2020 r. do dnia 28 stycznia 2020 r.
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż:

Lp.

1.

3.

Położenie

Tarnowa

Pyzdry

Ozn. księgi
wieczystej

KN1S/00026642/8

KN1S49201/2

Oznaczenie Pow. działki
działki
w ha

2052/1

346, 347

Przeznaczenie
nieruchomości

Forma
Wartość
sprzedaży
nieruchomości
nieruchomośc
w zł
i

0,2740

W planie zagospodarowania
przestrzennego
wsi Tarnowa– tereny rolnicze
oznaczone symbolem R

W drodze
przetargu

13 700,00*

0,6677

W planie zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
miasta Pyzdry stanowi teren
zabudowy produkcyjnej i
usługowej – P/U, teren drogi
wewnętrznej – KDW, teren
zieleni izolacyjnej - ZI

W drodze
przetargu

152 970,00

Podstawa sprzedaży

Uwagi

Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej
w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 r. w
sprawie sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej
o numerze geodezyjnym 2052/1, położonej w
obrębie Tarnowa.
Uchwała Nr VII/68/19 Rady Miejskiej
w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 r. w
sprawie sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej
o numerze geodezyjnym 346, położonej w
obrębie Pyzdry.
Grunt objęty
Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miejskiej
umową dzierżawy
w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 r. w
sprawie sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej
o numerze geodezyjnym 347, położonej w
obrębie Pyzdry.

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje prawo do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i ust. 2 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
Po upływie powyższego terminu zostanie ogłoszony przetarg ustny nieograniczony
* zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 (ustawa o podatku od towarów i usług - t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)
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