
   

 

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

U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/40/03 Rady Gminy Wąsosz z dnia  

8 września 2003 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i uchwały Nr X/64/08 Rady 

Gminy Wąsosz z dnia 27 marca 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy 

niż 3 lata stanowiącymi własność Gminy Wąsosz, podaje się do publicznej wiadomości  

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY: 

 

Lp. 

Nr 

działki, 

obręb, 

nr księgi 

wieczystej 

Pow. 

działki 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości i 

sposób jej 

zagospodarowania 

Informacje o 

przeznaczeniu do 

zbycia lub 

oddania w 

użytkowanie, 

najem, dzierżawę 

lub użyczenie 

Cena 

nieruchomości 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1. 2221/3 

Wąsosz 

LM1G/00019958/1 

105 m² 

 

działka 

niezabudowana 
położona  

w sąsiedztwie 

gruntów 
zabudowanych 

budynkami 

mieszkalnymi,  
od zachodu 

 i północy przylega 

do gruntów 
niezabudowanych 

 

dla nieruchomości 

nie został 
opracowany plan 

zagospodarowania 

przestrzennego,  
nie wydawano 

decyzji o 

warunkach 
zabudowy i 

zagospodarowania 

terenu lub decyzji 
 o lokalizacji celu 

publicznego; 

wg operatu 
ewidencji gruntów 

działka oznaczona 

jest jako PsVI  
i B-RV 

 

 

 

 
 

 

sprzedaż  
w drodze 

bezprzetargowej  

celem poprawy 
warunków 

zagospodarowania 

nieruchomości 
przyległej 

3 999,96 zł 

(brutto) 
Dział III i IV 

brak wpisów 

      

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami lub odrębnych przepisów osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w 

nieruchomości mogą składać wniosek do Urzędu Gminy Wąsosz o jej nabycie, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 7.10.2022 r. 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz od dnia 

26.08.2022 r. do 16.09.2022 r., na tablicy ogłoszeń sołectwa Wąsosz I i Wąsosz II oraz zamieszcza się 

go na stronie internetowej i BIP urzędu. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana  

w prasie lokalnej. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie zbytu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz,  

Plac Rzędziana 8, pokój Nr 10 lub pod nr telefonu 86 273-10-01 wew.18. 


