
        Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art. 35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ((j.t. Dz.U.2015.1774 z późn. zm. ) 
podaje do  publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Mietków przeznaczonych do sprzedaży   

                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1 
                                                                                                                                                                                                     do  Zarządzenia nr 77 /2015

                                                                                                                                                                                                   Wójta Gminy Mietków 
z dnia  15.12.2015r.

W Y K A Z
nieruchomości  położonych w gminie Mietków przeznaczonych  do  sprzedaży 

Lp.   Miejscowość  Nr  działki Pow. 
działki
w ha

Cena
nieruchomości
        w zł

Forma 
sprzedaży

     Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Numer KW

1
Chwałów

34/7
WR1S/000

40681/6
0,1100 3.500,00

  
bez -

przetargowa

Nieruchomość gruntowa – dojazd do pól
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów oznaczona
jako  R2 -   tereny rolnicze.  Przeznaczenie  terenu: grunty rolne  w rozumieniu  przepisów
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

2 Maniów
184/1

WR1S/000
23142/1

0,1000 13.000,00
+ VAT

  
bez -

przetargowa

Nieruchomość gruntowa –  droga gruntowa, dojazd do pól
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Maniów Maniów Mały
oznaczona jako  PE -   tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa.  Przeznaczenie terenu:
obiekty i urządzenia dla potrzeb powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego

3 Maniów
185

WR1S/000
40682/3

0,0600 7.800,00
+ VAT

  
bez -

przetargowa

Nieruchomość gruntowa – droga gruntowa, dojazd do pól
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Maniów Maniów Mały
oznaczona jako  PE -   tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa.  Przeznaczenie terenu:
obiekty i urządzenia dla potrzeb powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego

4 Maniów
117

WR1S/000
23142/1

0,0300 10.000,00
+ VAT

  
przetarg

ograniczony

Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Maniów Maniów Mały
oznaczona  jako  RM1  -  teren  zabudowy  zagrodowej. Przeznaczenie  terenu:  zabudowa
zagrodowa  w  gospodarstwach  rolnych,  hodowlanych  i  ogrodniczych  -  budynki
mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, budynki gospodarcze i inwentarskie, zabudowa
mieszkaniowa  jednorodzinna  –  budynki  mieszkalne  jednorodzinne  wolnostojące.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana.  Brak dostępu do drogi publicznej. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 16.12.2015r.  do 07.01.2016r.
Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy  art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2015r. Poz. 1774 ze zmianami) 
przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mietków winny złożyć wniosek do dnia 27.01.2016r.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości  można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, w pok. nr 19, tel. 71 3168 113 wew.
120   lub 71/ 360 49-07  w dni robocze w godzinach  8:00 – 14:30.

                                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Mietków
                                                                                                                                                                                                                            /-/Adam Kozarowicz


