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23 wrzeSni^2013 t.

WT'KAZ
nieruchomosciprzeznaczonych
do sprzedarZy
w drodzebezprzetargowej
na poprawt warunk6w zagospodarowania
nieruchomosciprrylegtych
I.
7. Oznaczenienietuchomoici wedlug ksipgiwiecq$tei otuz kqtastru nieruchotttoici:
jako dzialki nr leod. 2134,2135i lll4, polozonew obrQbie
NieruchomoSioznaczona
grunt6wKamiennyDw6r, KsiQgaWieczystaKW Nr BIIP/00067861
2. Lqeznapowierzchniq nieruchonaici:
0,1643ha w tym: B-R IIIb - 0,1060;S-zuVa-0,0583
3. Opisnietuchomoici:
Dzialkanr 2/34jest wolna i wydzielonazostalajako drogadojazdowado nastqpnej
dzialki
n|r 2/35. Kolejna dzialka nr 2135ma ksztalt prostok4ta,granice zewnQtrznes4 ogrodzone
parkanemz siatki o zlacznj'm stopniu miszczenia.Na obszarzedzialki istnieje zriszczony
budlnek bylej hydrofomi.Natomiastdzialka m 11/4 polozonajest na obszarzegrunt6w
rolnych, ma dojazddrog4gruntowA a najej obszarzejestnieczynna studniaglqbinowa.
W s4siedztwieprzeznaczonych
do zbyciadzialekwystQpujezabudowagospodarcza.
4, Przeznaczenienieruchomoici i sposribjej zagospodarowania:
Nie objQtamiejscowymplanem zagospodarowania
pzestrzennego,nie byla wydawana
decyzjao warunkachzabudowy.
5. CenanieruchomoSci
ne o ;
14 825zl
Do ceny nieruchomoScizostaniedoliczony podatekVAT zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisamiw czqScidotycz4celdzialki m 2/34.
.

1. Oznaczenienieruchomoici wedlug ksi1gi ttiecu)stejoraz kdtostru nieruchomoici:
jako dzialki nr geod, 19, 20, 2l i 2213, polo2one w obrgbie
Nieruchomoii oznaczona
grunt6wKamiennyDwdr, KsiQgaWieczystaKW Nr BIlP/000934771/2
2. LqcTa powiezchnia nieruchomoici:
2,01hawtlm dr 2,01ha
3. Opisnieruchomoici:
Sprzedawane dzialki s4 rvolne (niezabudowane), stanowi4 wewnQtrzne drogi
w gospodarslwiewielkotowarow].m.Dzialki polo2ones4 pomigdzy kompleksamip6l
uprawnych,a takze w sqsiedztwiedrogi oznaczonejft 22/3 na czQsciprzyleglegoobszaru
wyst€pujezabudowagospodarcza.
Dzialka nr 19 (droga)polozonajest pomiqdzykompleksamip6l uprawnychi posiada
nawierzchniggruntowq R6wnie2dziatki nr 20 i 2213(drogi) maj4 nawierzchniQgruntowq
za{ dzialka nr 21 (droga) staaowi dojazd od zabudowy oSrodkagospodarczegodo szosy
Bialystok - Bransk,a pasjezdni utwardzonyjest warstw4asfaltuzniszczonyi dziurawy.
4. Przeznaczenienieruchomoici i spostibjej zagospodarcwaia:
Nie objgte miejscowymplanem zagospodarowania
pzestuzennego,
nie byla wydawana
decyzjao warunkachzabudowy.
5, Cenanie Ehomoici netto :
42 632zl
Do ceny nieruchomoicizostaniedoliczony podatek VAT zgodnie z obowi4zuj4cyrni
przepNaml.
Na mocy art. 34 ustawyz dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce
nieruchornosciami
(Dz,U.z2Ol0 r. Nr 102,poz. 651 ze an.) pierwszeristwo
w jej nabyciu,pzyslugujeosobie,
k16raspelniajedenz nastQpuj4cych
warunl6w:
LpEyslugujejej roszczenie
o nabycienieruchomojciz mocy niniejszejustawylub odrqbnych

przepisow; jezeli zlotry wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomojci w teminie
wykazutj. do 05 iistopada201i r.
- 6 tygodniod dniaw)'\'vieszenia
2.jest popzednim wlaicicielemzblvanej nieruchomoSci
pozbawionymprawa wlasnoscitej
nieruchomoSci
przed5 grudnia1990r. albojej spadkobieic4:
jezeli lozy wniosek o nabycii
przedmiotou?ejnieruchomo(ci e/ terminie 6 tygodni od dnia wl,wieszeniawykazu tj. do
05 listopada2013r.
3.jestnajemc4lokalumieszkalnego,a najemzostalnawiqzanyna czw nieoztaczony,
Zgod\ie z ut. 37 ust. 2 pkt, 6 q,towanej wyzej ustawynieruchomosijest zb),uranaw drodze
.
bezFzeta.rgo\rej,
jezeli przedmiotemzbycia jest nieruchomoj6lub jej czgsci,je$li mog4
poprawid warur*i zagospodarowanianieruchomojci przyleglej, stanowi4cej wlasnoSnlub
gdjanejw uz)tkowaniewieczysteosobie,kt6razamierzatp niiruchomo6ilublej czE3inaby6,
jako odrqbnenieruchomoSci.
Jeslrruemog4b)i zagospodarowane
Wykaz w)"wieszonyzostaniena 21 dni na tablicy ogloszeriw lokalu UrzgduGminy Wyszki oraz
w solectwiewdlka Pietkowskai opublikowanyna stronieintemetowejBIp UrzEduGminy
Wvszki.

