
                                                                                                           Załącznik  

                                                                                                           do Zarządzenia Nr 76 /2014 Wójta Gminy Cisek  z dnia  7 sierpnia 2014r                            

                                                                                                           w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży  i ogłoszenia wykazu nieruchomości.   

                                                          

              Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminy Cisek przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U.z 2010r Nr 102,poz.651 z póź. zmianami) 

podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do zbycia niżej opisaną nieruchomość w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
 

Lp. Położenie 

nieruchomości 

 Oznaczenie nieruchomości wg 

księgi wieczystej i katastru 

nieruchomości 

Opis nieruchomości  Przeznaczenie nieruchomości   

 i sposób zagospodarowania 

cena 

nieruchomości 

w złotych 

 Forma 

zbycia 

 

1. 

   

Łany 

 gmina Cisek 

  

Obręb Łany,  karty mapy 4, 

Nieruchomość o łącznej 

powierzchni 1,2812 ha składająca 

się z działek o  nr: 

 465 pow. 0,2327 ha  

 466 pow. 0,4310 ha 

 503 pow. 0,2288 ha 

 504 pow. 0,1345 ha 

 505 pow. 0,2542 ha 

oznaczone jako  użytki kopalne  

KW OP1K/00040625/0 

  

Nieruchomość gruntowa 

niezabudowana, grunty po 

eksploatacji kruszywa i 

gliny. Teren po byłej 

cegielni, pagórkowaty, 

porośnięty samosiejkami 

drzew i krzewów, dojazd 

do nieruchomości drogą 

gruntową od ulicy 

Zawodzie . Działki nie 

posiadają uzbrojenia w 

media. 

 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Cisek utracił 

ważność z dniem 01.01.2004r.   

Według „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cisek” działki 

znajdują się w obszarze użytków 

rolnych wytworzonych z gleb 

pochodzenia mineralnego I-III klasy 

wyłączone z zabudowy, kompleksy 

użytków rolnych narażone na erozję 

wodną i wietrzna wskazane do 

zalesienia lub zadrzewienia 

  

   30.000,00 * 

 

 

  

sprzedaż 

 

  

*Cena sprzedaży podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług  (tj.Dz.U. z 

2011r.  Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) 

Księga wieczysta nr OP1K/00040625/0 jest wolna od wpisów dotyczących ciężarów , ograniczeń i hipotek. 

 

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce  nieruchomościami winny 

złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

 

 

 

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń  siedziby Urzędu Gminy Cisek przy ul. Planetorza 52   na okres 21 dni   od dnia ……………… r do dnia …………r               


