
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 
Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku  poz.1990 z 

późn. zm.)  w związku z Uchwałą Nr   XXVII/267/2021 Rady Gminy Grybów z dnia 18 maja 2021 roku   w sprawie sprzedaży działek 

wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Grybów położonych we Florynce  - Wójt Gminy Grybów podaje do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości stanowiących zasób komunalny Gminy Grybów przeznaczonych do zbycia  (sprzedaży). 
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1 NS1G/00023137/8 261/31 0,1292ha Działka 

niezabudowana o 

kształcie 

prostokąta, posiada 

dostęp do drogi 

publicznej. 

Uzbrojenie: możliwe 

pełne. Gaz, woda, 

energia elektryczna, 

przebiegają przez 

sąsiednie działki, 

projektowana sieć 

kanalizacyjna w 

pobliżu. Odległość 

do centrum wsi tj.  

szkoły ośrodka 

zdrowia, drogi 

wojewódzkiej ok. 

0,5km 

Zgodnie z 

miejscowym 

planem 

zagospodarowa

nia 

przestrzennego 

Gminy Grybów  

działka 

położona jest w 

terenach 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

oraz usług 

niepublicznych. 

54 981  zł  

podana 

cena 

zawiera 

podatek 

VAT w 

wysokości 

23%) 

Nieruchomość 

przeznaczona 

do zbycia - 

Sprzedaż w 

trybie 

przetargowym 

- przetarg 

ustny 

nieograniczony 

2 NS1G/00023138/5 261/34 0,1231ha Działka 

niezabudowana o 

kształcie 

prostokąta, posiada 

dostęp do drogi 

Zgodnie z 

miejscowym 

planem 

zagospodarowa

nia 

52 521  zł  

podana 

cena 

zawiera 

podatek 

Nieruchomość 

przeznaczona 

do zbycia - 



publicznej. 

Uzbrojenie: możliwe 

pełne. Gaz, woda, 

energia elektryczna, 

przebiegają przez 

sąsiednie działki, 

projektowana sieć 

kanalizacyjna w 

pobliżu. Odległość 

do centrum wsi tj.  

szkoły, ośrodka 

zdrowia,  drogi 

wojewódzkiej ok. 

0,5km 

przestrzennego  

Gminy Grybów  

działka 

położona jest w 

terenach 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

oraz usług 

niepublicznych. 

VAT w 

wysokości 

23%) 

Sprzedaż w 

trybie 

przetargowym 

- przetarg 

ustny 

nieograniczony 

3 NS1G/00023139/2 261/38 0,1458 ha  Działka 

niezabudowana o 

kształcie 

prostokąta, posiada 

dostęp do drogi 

publicznej. 

Uzbrojenie: możliwe 

pełne. Gaz, woda, 

energia elektryczna, 

przebiegają przez 

sąsiednie działki, 

projektowana sieć 

kanalizacyjna w 

pobliżu. Odległość 

do centrum wsi tj.  

szkoły ,ośrodka 

zdrowia,  drogi 

wojewódzkiej ok. 

0,5km 

Zgodnie z 

miejscowym 

planem 

zagospodarowa

nia 

przestrzennego  

Gminy Grybów  

działka 

położona jest w 

terenach 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

oraz usług 

niepublicznych 

62 115 zł 

podana 

cena 

zawiera 

podatek 

VAT w 

wysokości 

23%) 

Nieruchomość 

przeznaczona 

do zbycia - 

Sprzedaż w 

trybie 

przetargowym 

- przetarg 

ustny 

nieograniczony 

 

 

 



Osobom fizycznym i prawnym wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami 

 ( Dz.U. z 2020 roku poz. 1990 z póź.zm) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem pod warunkiem złożenia 

przez te osoby wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Powyższy wniosek należy złożyć 

w Urzędzie Gminy Grybów ul. Jakubowskiego 33 33-330 Grybów. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 5 lipca  2021r. do 26 lipca 2021 roku na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Grybów, na stronach internetowych Gminy Grybów w zakładce Urząd/Komunikaty  i ogłoszenia, w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Grybów w zakładce Wójt/Zarządzenia. 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości objętych niniejszym wykazem udziela się w Referacie Infrastruktury i Rozwoju Urzędu 

Gminy Grybów pod numerem telefonu 18 44 84 221 

 

 

           

           Wójt Gminy Grybów 

            

           (-) Jacek Migacz 

 
 


