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Załącznik do ZarządzetiaNr 37lż020 Wójta Gminy Wilczęta z dnia 09.06.2020 r.

WYKAZ MDRUcHoMoŚcI sTANowĘcEJ wŁAsNoŚĆ GMn IY \YIIrczĘTA, powiat braniewski,
PRZEZNACZONEJ DO SPRZED AŻY

Numer
ewiden.

nieruch

67

Powierzchnia
lry m2

l

700

Numer
Księgi
wieczystei

ELl8/000l3
593/7

prowadzona

przezSąd
Rejonowy
w Braniewie

polożenie

Opis nieruchomości/lokalu

wojewódutwo warmiń ko.mazur kie,
Cena
nieruchomości
w ZłotYch

miejscowość Działka gruntu niezabudowana.
Klasyfikacja gruntu:
Dębiny
R IVa - 1700 m2
obręb
Dębiny

7 000,00

Tryb

sprzedaży

Informacje
dodatkowe

Tryb: przetarg

Nabywca

ustny
nieograniczony

ponosi koszty
notarialne
i sądowe,

r gularnym kształcie zbliżonym do
prostokąta. Działka zlokalizowana jest w terenie
Nieruchomość rolna o

zabudowy wiejskiej. Dojazd do nieruchomości zapewnia
wewnętrzna gruntowa droga gminna zlej jakości. Dzialka
leĘ na skraju zwartej zabudołvy przylegającej do rzeki
Pasłęki. Jest to grunt rolny utrzym;rwany w zlei kulturze
agrarnej. Przez działkę przebiega wodociąg gminny oraz
sieć energeĘczna NN.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy \ililczęta określaprzeznaczenie
działki jako teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej

których
WysokoŚĆ

określi
notariusz

i usługowej.

Księga wieczysta

zawiera wpisów

o

ciężarach

i ograniczeniach.

l. Pęralaczrńę

nięruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gniny: Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przę trzęnnęgo nieruchomości przestĄ obowiązawać od <lnia 01.01.2004 rokq na podstawie ań. 87 u L 3 u ta\ły z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przę trzeDn}m (tj.: Dz.U. z202o r.,poz.293 z poźrlzm.).
2. Na podstawie art.34 u t. l pkt 1 i 2 usta\ły o gospodalc nieruchomościami (tj ,:Dz,U. z2020 t,,poz,65 zpóźn. mt;) osobom fizycznym i prarłnym
pierwszeństwo w nabyciu nięruchomościpo cenie podanej w rłykazię przysługuje, jeślispełnią jeden z następujących warunków:
1) przysfuguje im roszczeńe o nabycie nięruchomości z mocy nińej zej u.sta\ły lub oĘbnych przepisów, jelżeli źoąwniosek o nabycie do dnia
2l liDca 2020 roku.
2) są poprzednim właścicielemzbywanej nieluchomości, pozbawionym prawa własnościtej nieruchomości przed dniem 5 gnr<lnia 1990 rcku albo

jego spadkobiercą jezeli złoą lrnios€k o mbycie do dnia 2l lipca 2020 roku.
3. W prrypadku braku żożnia wniosku w terminie określonyn w pkt 2 sprżedź!żnieruchomości naśąpiz zastosowaliem trybu okeślonego dla jej
Dodatkowe informacj€ można uą/skać w R€fencie Rolnictwą Budownictwą Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i ockony Środowiska Urzędu
Gminy Wilczęta (pokój IE 17),tĘL 55 -249-65_04. w' 35.
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