
                                                                                                                         Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 46 / 2014r.
            Bk.VII – 6840 .  9  .2014                                                                    z dnia 21 marca 2014r.                           

W  Y  K  A  Z  
nieruchomości stanowiących  własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchni
w   m2

Opis i położenie Przeznaczenie w planie 
zagospodarowania przestrzennego

Cena

nieruchomości

Forma zbycia

1 2 3 4 5 6 7
1 Wg ewidencji gruntów

Dz. nr 185/2 – pow.285 m2
Dz. nr 186/5 – pow.503 m2
arkusz mapy 2
obręb ewidencyjny 0013 
Ciecierzyn 
wg księgi wieczystej
KW OP1U/00042266/8

788

Ciecierzyn, działki niezabudowane 
użytkowane jako grunt orny. Działki 
sąsiadują z działkami rolnymi, terenami 
zabudowanymi i drogą. Przez teren 
działki przebiega sieć energetyczna 
napowietrzna.

Ustalenia miejscowego planu straciły 
ważność z dniem 31.12.2003r., wg 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gm. 
Byczyna strefa zabudowy 
mieszkaniowej i usług .

Brak decyzji o warunkach zabudowy.

 

17.809 zł /netto   Na własność

Wg ewidencji gruntów
Dz. nr 185/3- pow.262m2
Dz. nr 185/2 – pow.285 m2
arkusz mapy 2
obręb ewidencyjny 0013 
Ciecierzyn
wg księgi wieczystej
KW OP1U/00042266/8

807
Ciecierzyn, działki niezabudowane 
użytkowane jako grunt orny. Działki 
sąsiadują z działkami rolnymi, terenami 
zabudowanymi i drogą. Przez teren 
działki przebiega sieć energetyczna 
napowietrzna.

Ustalenia miejscowego planu straciły 
ważność z dniem 31.12.2003r., wg 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gm. 
Byczyna strefa zabudowy 
mieszkaniowej i usług n

Brak decyzji o warunkach zabudowy.

 

15.817 zł /netto   Na własność

Wg ewidencji gruntów
Dz. nr 185/1
arkusz mapy 2
obręb ewidencyjny 0013 
Ciecierzyn
wg księgi wieczystej
KW OP1U/00042266/8

843
Ciecierzyn, działki niezabudowane 
użytkowane jako grunt orny. Działki 
sąsiadują z działkami rolnymi, terenami 
zabudowanymi i drogą. Przez teren 
działki przebiega sieć wodociągowa i 
przyłącze wody do budynku nr 56 oraz 
sieć energetyczna napowietrzna. Na 
terenie działki znajduje się część ruin 
budynku gospodarczego ( nr w 
katastrze budynków 130 ) położonego 
na przyległej działce 185/4

Ustalenia miejscowego planu straciły 
ważność z dniem 31.12.2003r., wg 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gm. 
Byczyna strefa zabudowy 
mieszkaniowej i usług .

Brak decyzji o warunkach zabudowy.

 

14.837 zł /netto   Na własność

Wykaz   niniejszy   zostaje   wywieszony   na   tablicy   ogłoszeń   Urzędu   Miejskiego  oraz  na  stronie  internetowej  BIP  Gminy  Byczyna 
www.bip.byczyna.pl oraz www.komunikaty-przetargi.pl na okres 21 dni  tj.; od dnia 24 marca 2014 r.  do dnia  14 kwietnia 2014 r.  Termin 
składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa z dniem 5 maja 2014 r.

Burmistrz Byczyny
(-) Ryszard Grüner
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