
 
                                                                                                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy  

                                                                                                 Skórzec Nr 11/18 z dnia 21 marca 2018 r 

 

W Y K A Z  
nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do 

sprzedaży w drodze przetargu  
 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  

nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz.121 ) - Wójt Gminy Skórzec Ogłasza wykaz  

nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu położonej  na terenie  

wsi TRZCINIEC 

 

Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według danych z ewidencji gruntów. 

 

1. Nieruchomość  gruntowa niezabudowana   oznaczona  w ewidencji gruntów nr 

1664  o pow. – 0,42 ha  ,  posiada urządzoną   księgę  wieczystą SI1S/00052446/7    

  cena nieruchomości –  4 200,00 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście złotych ) 

 

Nieruchomość stanowi grunt  kl. R VI – 0,25 ha, Ls VI – 0,17 ha , działka posiada kształt 

prostokąta, wąska , nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie lasów, gruntów ornych z 
dala od zabudowań, na części działki występuje drzewostan, pozostała część działki 

zakrzaczona, dojazd do działki z dwóch stron drogą gruntową. 

Dla w/w działki od dnia 01.01.2004r. Gmina Skórzec nie posiada miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, działka nie jest objęta  decyzją o warunkach 

zabudowy . W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Skórzec zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/165/13 Rady Gminy w 

Skórcu z dnia 26 marca 2013r. działka położona jest  w terenach rolno-leśnych. 

 

Osobom , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 

art. 34  ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2015r. , poz. 1774 z późn. zm.) mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia 

wykazu składać oświadczenia o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu 

nieruchomości  i przyjęciu  ceny sprzedaży. 

Wykaz nieruchomości ogłoszony został na stronie internetowej www.skorzec.eu oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w okresie od 28 marca 2018 r. do 18 kwietnia 2018 

r. 

Termin i miejsce i warunki przetargu zostaną podane  do publicznej wiadomości w 

odrębnym ogłoszeniu. 

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy 

w Skórcu tel.( 0-25)  631-28-64  

 

Skórzec dnia  28 marca  2018r.                                                   WÓJT 

                                                                                            /-/   Stanisław Kaliński  

 

http://www.skorzec.eu/

