Gmina Radziłów
BIP - Urząd Gminy Radziłów

Ogłoszenie z dnia 2010-06-08 - Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży
Tytuł

Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

Data wydania

2010-06-08

Podmiot ogłaszający

Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nierucho mo ści

P rz ez nacz enie
nierucho mo ści w planie

Cena
nierucho mo ści

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Dz iałka nr 1653/1 o pow.
113 m2, położ ona jest w
obrębie
ewidencyjnym
0024 - Radz iłów. W skład
dz iałki
wchodz ą
następujące
uż ytki
gruntowe
(
tereny
rekreacyjne
wypocz ynkowe Bz o pow.
113
m2)
Nieruchomość
opisana jest w KW Nr
21270 jako wolna jest od
cięż arów,
długów
i
z abez piecz eń bankowych.
Sprz edaż
gruntu
realiz owana
będz ie
w
trybie prz etargu ustnego
ogranicz onego.

T eren z godnie z miejscowym
planem
z agospodarowania
prz estrz ennego
miejscowości
gminnej
Radz iłów
z atwierdz onym
Uchwałą
Rady
Gminy
Radz iłów Nr XXXIX/188/06 z
dnia 27 lipca 2006 r. w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
z agospodarowania
prz estrz ennego
obsz aru
funkcjonalnego miejscowości
gminnej
Radz iłów
opublikowaną
w
Dz ienniku
Urz ędowym
Woje-wódz twa Podlaskiego
Nr
222
poz .
2165,
prz ez nacz ony
jest
pod
z abudowę
miesz kaniową
jednorodz inną
z
dopusz cz eniem usług
dla
ludności
z
wyklucz eniem
usług uciąż liwych.

Cena
dz iałki
wynosi 3204,94
z ł. (
w tym
577,94 z ł
Vat
wg. stawki 22%)

Osoby,
którym
prz ysłu
guje
pierwsz eństwo w
nabyciu
nieruchomości na
podstawie art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami mogą
składać wnioski o
jej wykup do dnia
20 lipca 2010r

2

Dz iałka
oz nacz ona
nr
1653/2 o pow. 112 m 2,
położ ona jest w obrębie
ewidencyjnym
0024Radz iłów. W skład dz iałki
wchodz ą
następujące
uż ytki gruntowe - tereny
rekreacyjne
wypocz ynkowe Bz o pow.
112
m2.
Nieruchomość
opisana jest w KW Nr
21270 jako wolna jest od
cięż arów,
długów
i
z abez piecz eń bankowych.
Sprz edaż
gruntu
realiz owana
będz ie
w
trybie prz etargu ustnego

T eren z godnie z miejscowym
planem
z agospodarowania
prz estrz ennego
miejscowości
gminnej
Radz iłów
z atwierdz onym
Uchwałą
Rady
Gminy
Radz iłów Nr XXXIX/188/06 z
dnia 27 lipca 2006 r. w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
z agospodarowania
prz estrz ennego
obsz aru
funkcjonalnego miejscowości
gminnej
Radz iłów
opublikowaną w Dz ienniku
Urz ędowym Woje- wódz twa
Podlaskiego Nr 222 poz .

Cena
dz iałki
wynosi 3190,30
z ł. (
w tym
575,30 z ł
Vat
wg. stawki 22% )

Osoby,
którym
prz y-sługuje
pierwsz eństwo w
nabyciu nieruchomości
na
podstawie art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 21
sierp-nia 1997 r. o
gospodar
ce
nieruchomościami
mogą
składać
wnioski
o
jej
wykup do dnia 20
lipca 2010r

trybie prz etargu ustnego Podlaskiego Nr 222 poz .
ogranicz onego.
2165, prz ez nacz ony jest pod
z abudowę
miesz kaniową
jedno
rodz inną
z
dopusz cz eniem usług
dla
ludności
z
wyklucz eniem
usług uciąż liwych.

3

Dz iałka nr 1653/3 o pow.
112 m2, położ ona jest w
obrębie
ewidencyjnym
0024-Radz iłów. W skład
dz iałki
wchodz ą
następujące
uż ytki
gruntowetereny
rekreacyjne
wypocz ynkowe Bz o pow. 112 m 2
Nieruchomość opisana jest
w KW Nr 21270 wolna jako
od cięż arów, długów i
z abez pie cz eń bankowych.
Sprz edaż
gruntu
realiz owana
będz ie
w
trybie prz etargu ustnego
ogranicz onego.

T eren z godnie z miejscowym
planem
z agospodarowania
prz estrz ennego
miejscowości
gminnej
Radz iłów z atwierdz o nym
Uchwałą
Rady
Gminy
Radz iłów Nr XXXIX/188/06
z dnia 27 lipca 2006 r. w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
z agospodarowania
prz estrz en nego obsz aru
funkcjonalnego miejscowości
gminnej
Radz iłów
opublikowaną w Dz ienniku
Urz ędowym
Wojewódz twa
Podlaskiego Nr 222 poz .
2165, prz ez nacz ony jest pod
z abudowę
miesz kaniową
jednorodz inną
z dopusz cz eniem usług dla
ludności
z
wyklucz eniem
usług uciąż liwych.

Cena
dz iałki
wynosi 3190,30
z ł. (
w tym
575,30 z ł
Vat
wg. stawki 22% ).

Osoby,
którym
prz ysługuje
pierwsz e ństwo w
nabyciu
nieruchomości na
podstawie art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o
gospodarce
nieruchomościami
mogą
składać
wnioski
o
jej
wykup do dnia 20
lipca 2010r

4

Dz iałka nr 1490/2 o pow.
110 m2, położ ona jest w
obrębie
ewidencyjnym
0024- Radz iłów. W skład
dz iałki wchodz ą
tereny
rekreacyjne
wypocz ynkowe Bz o pow.
110
m2.
Nieruchomość
opisana jest w KW Nr
21270
jako
wolna
od
cięż arów,
długów
i
z abez piecz eń bankowych.
Sprz edaż
gruntu
realiz owana
będz ie
w
trybie prz etargu ustnego
ogranicz onego.

T eren z godnie z miejscowym
planem
z agospodarowania
prz estrz ennego
miejscowości
gminnej
Radz iłów
z atwierdz onym
Uchwałą
Rady
Gminy
Radz iłów Nr XXXIX/188/06 z
dnia 27 lipca 2006 r. w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
z agospodarowania
prz estrz ennego
obsz aru
funkcjonalnego miejscowości
gminnej
Radz iłów
opublikowaną w Dz ienniku
Urz ędowym Woje wódz twa
Podlaskiego Nr 222 poz .
2165, prz ez nacz ony jest pod
z abudowę
miesz kaniową
jedno
rodz inną
z
dopusz cz eniem usług
dla
ludności
z
wyklucz eniem
usług uciąż liwych.

Cena
dz iałki
wynosi 3158,58
z ł. (
w tym
569,58 z ł
Vat
wg. stawki 22% ).

Osoby,
którym
prz ysługuje
pierwsz e ństwo w
nabyciu nierucho
mości
na
podstawie art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r o
gospodarce
nieruchomościami
mogą
składać
wnioski
o
jej
wykup do dnia 20
lipca 2010r.
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