Zwoleń, dnia 12 sierpnia 2021 r.

WYKAZ
Starosta Zwoleński reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
Lp

Położenie

1.

2.

Księga Wieczysta
KW NR

Numer
działki

Pow.
działki
w ha

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości w
studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego.

Cena

Forma
rozdysponowania

Ławeczko
Stare
gm. Przyłęk

RA1Z/00042773/5

1400
1401

0,7900
0,1300

Działki nr 1400
i 1401 znajdują się w
terenach obszarów
leśnych.

Cena udziału 1/3
w nieruchomości

Sprzedaż
w drodze
bezprzetargowej
zgodnie z art. 37
ust. 2 pkt 9 ustawy
o gospodarce
nieruchomościami.

Kazanów
Gm. Kazanów

RA1Z/00041220/7

2008/8

0,0060

Nieruchomość 1400, 1401 ma kształt
wąskiego czworokąta. Jest niezabudowana,
nieogrodzona, porośnięta lasem. Leży przy
drodze nieutwardzonej, na terenach
nieuzbrojonych w sieci infrastruktury
technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo
stanowią działki niezabudowane zalesione.
W niewielkiej odległości znajduje się
rozproszona zabudowa zagrodowa.
Nieruchomość gruntowa w kształcie
wąskiego trójkąta. Jest niezabudowana, w
części ogrodzona ogrodzeniem metalowym.
Leży przy drodze betonowej, na terenach
uzbrojonych w sieć energetyczną,
wodociągową i kanalizacyjną. Najbliższe
sąsiedztwo nieruchomości stanowi zwarta
zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa.

Działka nr 2008/8
położona jest w
terenach
mieszkaniowo
usługowych i
zabudowy
zagrodowej.

Wartość
nieruchomości

9 883 zł

1 895 zł

Przekazanie
w drodze
darowizny na cel
publiczny zgodnie z
art. 6 pkt 1 ustawy
o gospodarce
nieruchomościami.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do dnia 02.09.2021 r. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają
warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i złożą stosowne wnioski w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu
w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 23.09.2021 r.
podpisał:
w/z Starosty Zwoleńskiego
w-ce Starosta Waldemar Urbański

