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 XXXVII/363/2022 Rady Gminy Grybów z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie sprzedaży działek
wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Grybów położonych w Białej Niżnej - Wójt Gminy Grybów podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących zasób komunalny Gminy Grybów przeznaczonych do zbycia (sprzedaży).

Wykaz nieruchomości stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Grybów przeznaczonych
do zbycia
lp

1

Oznaczenie
nieruchomości wg
księgi wieczystej
NS1G/00086442/8

Oznaczenie
nieruchomości
wg katastru
nieruchomości
2172 - ŁIV
Obręb:
Biała Niżna

Powierzchnia
nieruchomości

0,1130ha

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i
sposób jej
zagospodarowania

Działka o
nieregularnym
kształcie , teren
z niewielkimi
deniwelacjami.
Działka
zlokalizowana
na obrzeżach
wsi. Działka nie
posiada dostępu
do publicznej.
Droga publiczna
(działka nr
2158) przebiega
w sąsiedztwie.
Działka jest
nieuzbrojona.
Brak mediów o
pobliżu.

Zgodnie z planem
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Grybów
działka położona
jest w terenach
A109RP, RZ –
tereny użytków
rolnych (gruntów
ornych), tereny
łąk i pastwisk.

Cena nieruchomości

7 500 zł

Informacja o
przeznaczeniu
nieruchomości
Działka
przeznaczona
do sprzedaży
w trybie
przetargowym
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NS1G/00086442/8

2244 - RV

0,04ha

Działka o
nieregularnym
kształcie , teren
z niewielkimi
deniwelacjami.
Działka
zlokalizowana
na obrzeżach
wsi, posiada
dostęp do
publicznej.
Działka jest
nieuzbrojona.
Brak mediów w
pobliżu.

Zgodnie z planem
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Grybów
działka położona
jest w terenach
A106RP, RZ –
tereny użytków
rolnych (gruntów
ornych), tereny
łąk i pastwisk

2 600 zł

Działka
przeznaczona
do sprzedaży
w trybie
przetargowym

0,1028 ha

Działka o
nieregularnym
kształcie , teren
z niewielkimi
deniwelacjami.
Działka
zlokalizowana
na obrzeżach
wsi, posiada
dostęp do
publicznej.
Działka jest
nieuzbrojona.
Brak mediów w
pobliżu.

Zgodnie z planem
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Grybów
działka położona
jest w terenach
A109RP, RZ –
tereny użytków
rolnych (gruntów
ornych), tereny
łąk i pastwisk.

8 000 zł

Działka
przeznaczona
do sprzedaży
w trybie
przetargowym

Obręb:
Biała Niżna

3

NS1G/00086442/8

2182 - ŁIV
Obręb: Biała
Niżna

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 12 maja 2022 roku 1 czerwca 2022 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

