
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  4/2017
Wójta Gminy Przystajń z dnia 10 stycznia 2017 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

L.p. Nieruchomość
(oznaczenie)

Powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie,
zagospodarowanie

Przeznaczo- 
na do:

Kryterium
wyboru/
tryb 
rozstrzyg
- nięcia

Cena
wywoławcza

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

1. Nieruchomość 
- działka nr 
ewid. 756,   
obręb Stany.

RIVb -590 m2,
ŁIV - 3105 m2

0,3695 ha KW CZ2C/00041055/8
Działka  położona  jest  w  strefie  pośredniej
miejscowości Stany, lokalizacja przeciętna. Leży w
kompleksie  użytków  rolnych  użytkowanych
rolniczo.  Graniczy od strony zachodniej  z  rowem
melioracyjnym,  od  wschodniej  z  lasami
i  pozostałych  stron  z  gruntami  rolnymi.
W  sąsiedztwie  przepływa  rzeka  Liswarta.  Stan
zagospodarowania  przeciętny,  teren  o  wysokim
poziomie wód gruntowych. Brak drogi dojazdowej.

Pod grunty 
rolne,tereny rolniczej 
przestrzeni 
produkcyjnej -  
symbol w planie R  z 
terenem o wysokim 
poziomie wód 
gruntowych – symbol 
w planie ZU.

Zbycie – 
sprzedaż,
Uchwała Nr 
XXIII.211. 
2016 Rady 
Gminy 
Przystajń z 
dnia 21 
grudnia  
2016 r. 

Przetarg 
ustny 
nieograniczo
-ny

3 620,00 zł



2. Nieruchomość 
- działka nr 
ewid. 91,   
obręb 
Mrówczak.

PsV – 6010 m2
PsVI –1040 
m2
W-RV – 20 m2
Lz-PsVI – 
33340 m2

4,0410 ha  KW CZ2C/00041144/9
Działka  graniczy  z  gruntami  wsi  Kostrzyna.
Położona jest w strefie gruntów rolnych i od strony
północnej  częściowo  z  zabudową  zagrodową.
Stanowi  pastwisko  i  tereny  zadrzewione  –  grunt
porośnięty  samosiewami  drzew.  Konfiguracja
terenu zróżnicowana od płaskiego po pagórkowaty
z dołami.

Pod grunty rolne -  
tereny rolniczej 
przestrzeni 
produkcyjnej – 
symbol w planie R z 
wyjątkiem pasa ok. 3 
m wzdłuż drogi 
przeznaczonego pod 
ulicę zbiorczą 
dwukierunkową io 
dwóch pasach ruchu –
symbol w planie 
KDp.

Zbycie – 
sprzedaż, 
Uchwała Nr 
XX.189.       
2016 Rady 
Gminy 
Przystajń z 
dnia 19 
września 
2016 r.

Przetarg 
ustny 
nieograniczo
-ny

74  570,00 zł

Uwaga:  Z dniem 21  lutego  2017  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 2015 r. poz.
1774 z późn. zm.) 


