
GN.6840.2,3.2019.CZA      Stawiguda, dnia 05 marca 2019 r.

W Y K A Z
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Stawiguda
podaje do publicznej wiadomo ci wykaz nieruchomo ci, b cej w asno ci  Gminy Stawiguda, przeznaczonej do sprzeda y.

Po enie
nieruchomo

ci

Numer
ewidencyjny

dzia ki

Nr ksi gi
wieczystej

Powierzchnia
(ha)

Opis nieruchomo ci i sposób
zagospodarowania

Przeznaczenie w
m.p.z.p. Gminy

Stawiguda

Cena
nieruchomo ci

Forma sprzeda y Uwagi

Gmina
Stawiguda
obr b
Miodówko

101/54

OL1O
00036156/2

nieruchomo
wolna jest od
obci

0,6620
Nieruchomo  gruntowa niezabudowana
po ona oko o 12 km od granic
administracyjnych miasta Olsztyna, na
obrze ach zabudowy mieszkaniowej
miejscowo ci Miodówko, w s siedztwie
ogródków dzia kowych;  teren
nieruchomo ci jest p aski o regularnym
kszta cie, poro ni ty traw , licznym
zadrzewieniem i zakrzewieniem;
nieruchomo  po ona w zasi gu
podstawowej infrastruktury technicznej;
dost pno  komunikacyjna z drogi
serwisowej o nawierzchni asfaltowej
przy drodze ekspresowej nr S51;
nieruchomo  po ona w zasi gu
podstawowej infrastruktury technicznej;
na dzia ce nr 101/55 usytuowane s

upy energetyczne i przebiega linia
energetyczna napowietrzna;

B-UP.01-
tereny zabudowy
us ugowej i
produkcyjnej;

590.000,00 z

Sprzeda
nieruchomo ci w
trybie przetargu
ustnego
nieograniczonego

Nieruchomo
obj ta jest
Warmi sko-
Mazursk
Specjaln  Stref
Ekonomiczn

101/55 0,6611 550.000,00 z

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 07.03.2019 r. do dnia 28.03.2019 r. na tablicy og osze  w siedzibie Urz du Gminy Stawiguda
oraz dost pny jest na oficjalnej stronie internetowej Gminy Stawiguda pod adresem https://www.stawiguda.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Stawiguda pod adresem: https://www.bip.stawiguda.pl. Informacja o zamieszczeniu niniejszego wykazu podana zosta a do publicznej wiadomo ci na stronie
internetowej Monitora Samorz dowego pod adresem: https://www.otoprzetargi.pl.
Cena nieruchomo ci zostanie opodatkowana podatkiem VAT w stawce obowi zuj cej na dzie  sprzeda y.
Osoby, którym przys uguje pierwsze stwo w nabyciu nieruchomo ci na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo ciami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) winny z  wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomo ci, tj. do dnia
18.04.2019 r.

Wójt Gminy Stawiguda
/-/ Micha  Kontraktowicz
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