
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  75.2021
Wójta Gminy Przystajń z dnia 8  lipca 2021 r. 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przystajń przeznaczonych do sprzedaży 

L.
p.

Nieruchomość
(oznaczenie)

Powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie,
zagospodarowan
ie

Tryb zbycia Kryterium
wyboru/
tryb rozstrzyg
- nięcia

Cena
wywoławcza

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Nieruchomość 
oznaczona jako 
działka nr ewid.- 
377, obręb 
Podłęże 
Szlacheckie
rodzaj i klasa 
użytków
-N
( nieużytki – 
196 m2)
- Ps V
(pastwisko – 741 
m2)

KW     nr      
CZ  2  C  /00033045/6  

 

937 m2 Działka o korzystnej lokalizacji, w bliskim 
sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna i 
zagrodowa. 
 Działka nieużytkowana, nieuzbrojona, 
posiada dostęp do drogi publicznej.
Teren ze znacznym spadkiem w kierunku 
rozległego terenu łąk w dolinie rzeki 
Liswarta, który charakteryzuje się wysokim 
poziomem wód gruntowych.

Działka 
przeznaczona 
jest pod tereny 
rolniczej 
przestrzeni 
produkcyjnej – 
symbol w planie 
R oraz wzdłuż 
drogi pod ulicę 
zbiorczą  
dwukierunkową 
o dwóch pasach 
ruchu– symbol 
w planie KDp.

Zbycie – 
sprzedaż,
Uchwała Nr 
XXVI.193. 
2013 Rady 
Gminy 
Przystajń z 
dnia 29 
kwietnia 
2014

Przetarg ustny 
nieograniczony

- termin 
zostanie 
wyznaczony 
po upływie 
terminu 
wskazanego 
poniżej

11 380 zł



2. Nieruchomość 
oznaczona jako 
działka nr ewid. 
502/8, obręb 
Ługi-Radły
rodzaj i klasa 
użytków
-Bi
( budowlane– 
887 m2)

KW Nr 
CZ2C/00032867/7

887 m2 Nieruchomość zabudowana, położona w m. 
Ługi-Radły.  Budynek  stanowi  własność 
użytkownika wieczystego.

Działka nr 502/8 
przeznaczona 
jest pod usługi 
zdrowia, 
dopuszczalnie – 
zabudowa 
usługowa, 
symbol w planie 
Uz.

Zbycie – 
sprzedaż
Uchwała Nr 
IX.71.2019 
Rady 
Gminy 
Przystajń z 
dnia 12 
lipca 2019 

Tryb 
bezprzetargowy na 
rzecz użytkownika 
wieczystego (art. 
37 ust. 2 pkt 5 
ustawy o 
gospodarce 
nieruchomościami)

21 100,00 zł netto 
+ Vat 23% 
(wartość prawa 
własności 
nieruchomości 
gruntowej). Na 
poczet sprzedaży 
zgodnie z art. 69 
ustawy o gosp. 
nieruchomościami, 
zalicza się kwotę 
równą wartości 
prawa 
użytkowania 
wieczystego 
nieruchomości (13 
400,00 zł netto + 
Vat 23%).

Uwaga:  Z dniem 20  sierpnia  2021  r.  upływa termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1990) 

  Zastępca Wójta Gminy Przystajń
Agnieszka Zabawa


