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Na podstawie art. 35.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990
z późno zm.) Wójt Gminy Wilczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Oznaczenie nieruchomości

Lp.

nr działki
lub
jej części

746/1
obręb
Wilczyce

l.

Nr księgi
wieczystej

KIl 8/0005929010

I)rzeznaczenie planie

Pow.
nieruchomości
ha.

Opis nieruchomości
i położenie nieruchomości

0,0196 ha

Nieruchomość położona w centrum
wsi, przy bocznej drodze. Teren
płaski, nieco wyższy poziom wód
gruntowych. Działka w
bezpośrednim sąsiedztwie
nieruchomości zabudowanej, z
drugiej strony zakrzewiony
nieużytek. Od drogi działkę
oddziela głęboki rów melioracyjny.

zagospodarowania
przestrzennego gminy
Wilczyce

II RM - "tereny
zabudowy zagrodowej"

Cena
Nieruchomości
w zł *

Forma zbycia

7800,00*

Sprzedaż w drodze
przetargu

l.

Osoby, które z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późno zm.) lub
z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie oraz poprzedni
właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 roku lub ich spadkobiercy mogą składać
wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do 27.08.2020 r.
2. * Do ceny nieruchomości doliczyć należy podatek VAT w wysokości 23%. Całość ceny wraz z podatkiem VAT należy zapłacić do dnia
zawarcia umowy notarialnej. Koszty wyceny nieruchomości i zawarcia umowy notarialnej pokrywa w całości nabywca.
3. Szczegółowych informacji dotyczących wlw wykazu można zasięgnąć w referacie rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska,
planowania, inwestycji i zamówień publicznych (pokój nr 7), lub telefonicznie pod numerem (O15) 837 72 75
4. Wykaz nieruchomości
publikowany będzie w dniach od 04.03.2021 r. do 25.03.2021 r. na tablicy ogloszeń Urzędu Gminy
w Wilczycach ponadto informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej a także na stronie
internetowej urzędu http://wilczvce.plJ.
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