WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaję do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Lp.

Nr działki
Obręb

Powierzchnia
działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i
sposób jej zagospodarowania

0,7900 ha

Niezabudowana działka gruntu.
Kształt działki nieregularny.
Przez działkę przebiega sieć
wodociągowa. Działka graniczy
z dojazdową drogą urządzoną
oraz gruntami rolnymi.

3,3900 ha

Niezabudowana działka rolna,
położona przy drodze
powiatowej Lidzbark
Warmiński – Lubomino. Kształt
działki regularny. Na części
Zgodnie z wypisem z rejestru
działki występują samosiewy
gruntów działka przeznaczona jest
drzew. Przez działkę przebiega
na cele rolne.
siec wodociągowa, w pobliżu
przebiega sieć energetyczna.
Na przyległym terenie
dominują grunty użytkowane
rolniczo.

Nr księgi wieczystej

112/1
Koniewo
1
OL1L/00028904/9

324/2
Łaniewo
2
OL1L/00028276/7

Zgodnie z wypisem z rejestru
gruntów działka oznaczona jest
jako tereny rekreacyjnowypoczynkowe.

Termin
zagospodarowania
nieruchomości

Cena
nieruchomości

Wysokość
stawek
procentowych
opłat z tytułu
użytkowania
wieczystego

-

30.000 zł

-

-

-

-

sprzedaż w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

-

200.000 zł

-

-

-

-

sprzedaż w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

Wysokość
opłat z tytułu Terminy
Zasada
użytkowania, wnoszenia aktualizacji
najmu lub
opłat
opłat
dzierżawy

Informacje o
przeznaczeniu do
zbycia lub oddania
w użytkowanie,
najem, dzierżawę
lub użyczenie

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 21.06.2018r., na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej prasie
i na stronie internetowej.
Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

