Wójt Gminy Kroczyce podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie:
Oznaczenie nieruchomości
Lp.

Obręb
Nr KW

1

2
600/3

Powier
zchnia
nieruc
homoś
ci [ha]
3
0,0091

1

2

155/1

Pradła
CZ1M/00049366/0
(brak obciążenia hipotecznego
oraz innych zobowiązań).

Cena
nieruchomości

Informacja o przeznaczeniu
do
zbycia

6
5U,MN - oznacza się
tereny zabudowy
usługowomieszkaniowej.
Przeznaczenie
podstawowe: zabudowa
usługowa i
mieszkaniowa.
Przeznaczenie
dopuszczalne: zieleń
urządzona, miejsca
parkingowe.

7
5 691,06 zł
+23%VAT

8
Sprzedaż w drodze przetargu
pisemnego ograniczonego.

0,0158

Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana,
sklasyfikowana
symbolem
klasoużytku
N- nieużytki.

Uchwała
nr 59/VIII/2019 Rady
Gminy Kroczyce z
dnia 11 lipca 2019r.

11RM,MN - tereny
o funkcji mieszkaniowej
zagrodowej położone
w obszarze
historycznego układu
przestrzennego
Przeznaczenie
podstawowe: zabudowa
mieszkaniowa
zagrodowa.
Przeznaczenie
dopuszczalne: usługi
turystyczne
/agroturystyka
2-KDD- istniejąca droga
kategorii: gminna (bez
nazwy). Zakłada się
klasę drogi: dojazdowej
(D). Szerokość w liniach
rozgraniczających – min.
10 m.

6 910,57 zł
+ 23% VAT

Sprzedaż w drodze przetargu
pisemnego ograniczonego.

0,2315

Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana,
sklasyfikowana
symbolem
klasoużytku
PsVI- pastwiska
trwałe.

Uchwała
nr 60/VIII/2019 Rady
Gminy Kroczyce z
dnia 11 lipca 2019r.

5Zw oznacza się tereny
zieleni wzdłuż cieków
wodnych tworzących ciągi
ekologiczne.
Przeznaczenie podstawowe:
tereny zieleni nadbrzeżnej,
ochrona roślinności ciągów
ekologicznych.
Przeznaczenie dopuszczalne:
formy zieleni urządzonej.

20 000,00 zł
(zwolniona z
VAT- art. 34 ust
1 pkt. 3 Ustawy
z dnia 11 marca
2004 r. o podatku
od towarów
i usług (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz.
2174 z późn.
zm.).

Sprzedaż w drodze przetargu
pisemnego nieograniczonego.

CZ1M/00049360/8
(brak obciążenia hipotecznego
oraz innych zobowiązań).

1939/3

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania (symbol
mpzp)

5
Uchwała
nr 58/VIII/2019 Rady
Gminy Kroczyce z
dnia 11 lipca 2019r.

Siedliszowice

3

Podstawa zbycia

4
Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana,
sklasyfikowana
symbolem
klasoużytku
Bi- inne tereny
zabudowane.

Kroczyce Stare
CZ1M/00099337/3
(brak obciążenia hipotecznego
oraz innych zobowiązań).

Opis
nieruchomości

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 17 września 2019r., do dnia 8 października 2019r.
na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kroczyce,
w miejscowościach Kroczyce, Siedliszowice, Pradła oraz umieszczono na stronach internetowych www.kroczyce.bip.jur.pl oraz www.kroczyce.pl. Informację o wywieszeniu wykazu
zamieszczono w prasie lokalnej obejmującej zasięgiem powiat zawierciański.
Szczegółowych informacji na temat sprzedawanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29,
42-425 Kroczyce, pok. Nr 16 II piętro, za pośrednictwem e-mail na adres: jlassak@kroczyce.pl, pod nr tel. 34 3152 150 do 5 wew. 46 od pn-pt
w godzinach 7.30-15.30.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie do dnia 30 października 2019r.

Kroczyce, dnia 12 września 2019r.
Wójt Gminy Kroczyce

