WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.
Przeznaczenie
Powierzchnia
Położenie i opis
w planie
`
Nr działek
Nr Księgi wieczystej
działek
nieruchomości
zagospodarowania
przestrzennego

1

2

1714 m2

dz. 9/14

552 m2

dz. 9/47

Przedmiotowa nieruchomość położona jest
w północnej części Biertowic, kilkadziesiąt
metrów od granicy z Izdebnikiem, posiada
mocno wydłużony kształt zbliżony do
trapezu prostokątnego o podstawach
długości ok.125 m oraz wysokości ok.15 m.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest
w północnej części Biertowic, kilkadziesiąt
metrów od granicy z Izdebnikiem, w
sąsiedztwie oczyszczalni ścieków, posiada
kształt wieloboku, niekorzystny do
samodzielnego zagospodarowania działki

KR1Y/00056807/5

KR1Y/00047022/2

1PU – tereny
zabudowy
przemysłowo
usługowej

1 PU – tereny
zabudowy
przemysłowousługowej

Cena
nieruchomości
netto

85 000 zł + VAT

35 000 zł + VAT

WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
`

Nr działek

Powierzchnia
działek

Położenie i opis
nieruchomości

Nr Księgi wieczystej

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena
nieruchomości
netto

Przedmiotowa nieruchomość położona w
Sułkowicach, przy ul. Partyzantów, ok.
103MU – tereny
1,7
km
na
południe
od
centrum
zabudowy
dz. 5913/2
179 m2
KR1Y/00047945/8
11 500 zł + VAT
3
Sułkowic. Działka ta od strony
mieszkaniowej
zachodniej przylega do zatoczki
i usług
autobusowej.
Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na stronie internetowej UM, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz. U z 2018 r.
poz.121 z późn. zm.).
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą
składać wnioski o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego tj.
od 27.06.2018 r. do 09.08.2018 r.
Sułkowice, dnia 27 czerwiec 2018 r.

