
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU 

 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.- o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały  

nr XXXI/225/2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 14 maja 2018 roku, Wójt Gminy Krzemieniewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: 

 

 

Oznaczenie 

nieruchomości 

według KW oraz 

katastru 

nieruchomości 

 

Powierzchnia 

nieruchomości  w ha 

Opis nieruchomości Przeznaczenie 

nieruchomości       

i sposób jej 

zagospodarowania 

Termin 

zagospodarowania 

nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

 

 

Obręb 

Karchowo 

dz.nr 30/1 

KW 

PO1Y/00028811/0 

 

0.1164 ha 

(w tym: RIV – 0,1164 ha 

grunty orne 

 

 

Nieruchomość gruntowa położona 

w miejscowości Karchowo. 

Nieruchomość położona wzdłuż 

drogi prowadzącej z miejscowości 

Karchowo do miejscowości 

Górzno. Dojazd do nieruchomości 

drogą o nawierzchni urządzonej. 

Istnieje możliwość wyposażenia 

nieruchomości w sieć wodociągową 

i elektroenergetyczną. W 

sąsiedztwie nieruchomości znajduje 

się zabudowa mieszkaniowo-

zagrodowa i boisko sportowe 

 

 

 

 

 

Działki nie są 

objęte miejscowym 

planem 

zagospodarowania 

przestrzennego .  

Na działki  wydano  

decyzję o 

warunkach 

zabudowy 
RRG.6730.14.2017  

z dnia 18 

października 2017r  

 

 

 

 

 

 

 

 

nie dotyczy 

 

41 147,00 zł 

 

Do ceny sprzedaży 

doliczony zostanie 

podatek VAT  

 

 

 

 

 

 

 

trzy dni przed 

zawarciem 

aktu 

notarialnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obręb 

Karchowo 

dz.nr 30/2 

KW 

PO1Y/00028811/0 

 

0.1117 ha 

(w tym: RVI – 0,1117 ha 

grunty orne 

 

 

Nieruchomość gruntowa położona  

w miejscowości Karchowo. Kształt 

działki korzystny. Uzbrojenia 

technicznego brak. Dojazd do 

nieruchomości ulica o nawierzchni 

nieurządzonej. W bezpośrednim 

sąsiedztwie nieruchomości znajduje 

się zabudowa mieszkaniowo-

zagrodowa i boisko sportowe. 

 

30 762,00 zł 

 

Do ceny sprzedaży 

doliczony zostanie 

podatek VAT 

 

 

 



 

 

 

Oznaczenie 

nieruchomości 

według KW oraz 

katastru 

nieruchomości 

 

Powierzchnia 

nieruchomości  w ha 

Opis nieruchomości Przeznaczenie 

nieruchomości       

i sposób jej 

zagospodarowania 

Termin 

zagospodarowania 

nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

 

  

 

  

 

Działki nie są 

objęte miejscowym 

planem 

zagospodarowania 

przestrzennego .  

Na działki  wydano  

decyzję o 

warunkach 

zabudowy 
RRG.6730.14.2017  

z dnia 18 

października 2017r  

 

 

nie dotyczy 

  

trzy dni przed 

zawarciem 

aktu 

notarialnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obręb 

Karchowo 

dz.nr 30/3 

KW 

PO1Y/00028811/0 

0.0889 ha 

(w tym: RVI – 0,0889 ha 

grunty orne 

 

Nieruchomość gruntowa położona  

w miejscowości Karchowo. Kształt 

działki korzystny. Uzbrojenia 

technicznego brak. Dojazd do 

nieruchomości ulica o nawierzchni 

nieurządzonej. W bezpośrednim 

sąsiedztwie nieruchomości znajduje 

się zabudowa mieszkaniowo-

zagrodowa i boisko sportowe. 

 

27 959,00 zł 

 

Do ceny sprzedaży 

doliczony zostanie 

podatek VAT 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek do Urzędu 

Gminy w Krzemieniewie w terminie  6–ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

 

Wywieszono dnia 27.02.2019r. 

Zdjęto dnia…………………… 


