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Domaradz 2018-10-23
Wykaz
Wójt Gminy Domaradz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1496 ) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Domaradz , przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Obręb : Domaradz
l.
p.

Oznaczeni
Nieruchom
ości

1.

Pow. Opis nieruchomości i forma
dział sprzedaży
ki

Nr księgi
wieczyste
3392
0,23
ha

Działka na 3392 o pow.
0,23 ha zlokalizowana w
peryferyjnej części Domar
adza gm. Domaradz w
kompleksie nieruchomości
rolnych, w oddaleniu od
zabudowań. Teren działki
jest lekko pochyły w
kierunku południowo –
zachodnim w całości
pokryty trawą Kształt
działki regularny , zbliżony
do prostokąta. Działka nie
posiada dostępu do dróg.
Dojazd do
nieruchomości odbywa się
przez działki sąsiednie
.Bezpośrednie i dalsze
otoczenie nieruchomości
stanowią nieruchomości
rolne i leśne. Działka nie
posiada uzbrojenia w
urządzenia infrastruktury
technicznej

Położenie
W PPZ Gminy

Przedmiotowa
działka ewid. Nr
3392 położona w
miejscowości
Domaradz nie
jest objęta
Miejscowym
Planem
Zagospodarowani
a
Przestrzennego g
miny Domaradz
oraz nie została
wydana decyzja o
warunkach
zabudowy dla tej
działki.
Przeznaczenie
działki zostało
ustalone na
podstawie
Studium
Uwarunkowań i
Kierunków
Zagospodarowani
a
Przestrzennego
Gminy
Domaradz.

Cena
wywoławcza
nieruchomośc
i

2 940 zł (
dwa tysiące
dziewięćset
czterdzieści
złotych).

Sprzedaż
korzystać
będzie ze
zwolnienia z
opodatkowani
a na podst.
art. 43 ust.1
pkt.9 ustawy
z dnia 11
marca 2004
r/ o podatku
od towarów i
usług
(Dz.U.2017.1
221)

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 24
października 2018 rok do 15 listopada 2018 r. Osoby fizyczne i prawne , którym na mocy
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości
winny złożyć wniosek w terminie do dnia 07 grudnia 2018 r.
Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy
w Domaradzu pokój 24 lub telefonicznie pod nr telefonu 13 4347041 w. 30 od
poniedziałku do piątku od 8..00 do 15.00
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