
Lp.
Numer 

działki

Powierzch
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nr lokalu i 

udział
Nr księgi wieczystej 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania 

przestrzennego

termin 

rozpoczęcia i 

zakończenia 

budowy

Forma sprzedaży

Cena 

nieruchomości w 

złotych

wysokość 

udzielonej 

bonifikaty

wartoścć 

nieruchomości 

w złotych po 

udzieleniu 

bonifikaty

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
710/6 i 

711/4

0,0084 ha 

i 0,0033 

ha

lokal nr 1, 

udział 

3512/10000

   

OL1G/00028991/0

nie jest objęta planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy i nie podlega obowiązkowi 

jego sporządzenia

x
bez przetargu, na 

rzecz najemcy
106 530,00 90% 10 653,00

Uwaga: Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

  jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionej prawa własności tej nieruchomości

  przed dniem 05 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie tej nieruchomości

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym terminie i rozpatrzeniu wniosków nieruchomość 

zostanie przeznaczona do zbycia.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości wymienionych w wykazie można uzyskać

w Urzędzie Gminy w Wydminach tel. 87 421 00 19 lub 87 421 00 83 wew. 119

Wydminy, dnia 27 kwietnia 2021 roku Wójt Gminy Wydminy

/-/ mgr inż. Radosław Król

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 

Wydminy Nr 46/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - tekst jedn.  Dz U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm. Wójt Gminy Wydminy podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącą własność Gminy, przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Wydminy, obręb geodezyjny Wydminy

Nieruchomość zabudowana, na której zlokalizowany jest najmowany lokal mieszkalny: nr 1  przy ul. Grunwaldkziej 64 o powierzchni użytkowej 58,42 m2 wraz z przynależną piwnica o powierzchni 

3,76 m2.

  w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu


