
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 65) i Uchwały nr XX/93/2012 Rady Gminy Przesmyki z  dnia 

18.09.2012r w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Dąbrowie oznaczonej jako 

działka nr 787 

 

WÓJT GMINY PRZESMYKI 
podaje do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

Lp. Położenie 
Powierzchnia 

w ha 

Numer 

działki 
Księga wieczysta 

 Cena netto 

nieruchomości *  

1 Dąbrowa 0,2339ha 787 SI1S/00095081/3 

 

24 000,00zł 

 

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 787 o łącznej powierzchni 

0,2339 ha, w tym: użytki rolne zabudowane Br-RIIIb – 0,0390ha, pastwisko PsIII- 0,0772, 

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i łąka Lzr-ŁV – 0,0060, Lzr- ŁVI – 

0,1117. 

Przedmiotowa nieruchomość stanowi użytki rolne oraz użytki rolne zabudowane, położona  

w sąsiedztwie użytków rolnych zabudowanych, dojazd do działki drogą asfaltową. Działka 

zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, konstrukcji drewnianej z bala,  kryty eternitem. 

Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, nadaje się do rozbiórki. 

Ww. nieruchomość nie jest objęta decyzją Wójta Gminy o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu, ponadto Gmina Przesmyki nie ma opracowanego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Przesmyki nr XIX/145/2016 z dnia 22 listopada 2016r., 

grunty oznaczone w ewidencji gruntów wsi Dąbrowa jako działka nr 787 stanowi tereny 

zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny lasów. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 

przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 

 przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub 

odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu 

określonego w wykazie. 

 jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności 

tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży 

wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zakupu winny złożyć pisemne oświadczenie  

o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu po wyżej określonej cenie, ewentualnie 

rezygnacji z tego prawa, w Urzędzie Gminy w Przesmykach do dnia 03.08.2020r  



(6 tygodni licząc od pierwszego dnia wywieszenia wykazu).  

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie lub złożenie go pod warunkiem lub  

z zastrzeżeniami spowoduje, że nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży  

w drodze przetargu publicznego. 

* Cena w/w nieruchomości jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat 

i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej 

itp., do których poniesienia zobowiązany jest nabywca. 

 

Przesmyki, dnia 22.06.2020r. 

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 22.06.2020r do dnia 

14.07.2020r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przesmykach, w miejscowości 

Dąbrowa oraz na stronie internetowej (http://www.bip.przesmyki.pl/ 

 

 

Wójt Gminy Przesmyki 

/-/ mgr Andrzej Skolimowski 


