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Zarządzenle Nr or.l.0151t ...l.ł '../o8
BurmigtrzRtlByczyny

z dnia-Z.ź':''.?'*.,.' ' ' ' 2008r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu.

Na podstawie ań.30 ust.1 i 2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U' z20o1r. Nr 142, poz, 1591 zpóżn, zm') oraz ań' 35,
ust. 1i2 i art' 37ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospoclarce nieruchomościami
(Dz.U' z20o4r, Nr 261 , poz,2603 z póżn, zm.) zaządzam co następuje:

s1
Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie, który stanowi
załącznik d o n i n iejszeg o zarząd zenia.

s2
Wykaz o którym mowa W s 1 pod|ega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Byczynie na okres 21 dni.

s3
Zaządzenie wchodziw zycie z dniem podjęcia.
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nieruchomości stanowiących własnośó Gminy Bycryna przentaczonych do sprzedaĘ w drodze przntarga.

Lp. Oznaczenie
nieruchomości

Powierzchnia
a

wm'
opis i położenie Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
przestrzennego

Cena nieruchomości Forma zbvcia

1. Wg ewidencji
gruntÓw:
Dz. nr 72118
k.m.8
Wg księgi wieczystej
KW 65577

1297 Nieruchomość gruntowa
niezabudowana położona
w m.Bycryna
ul. Moniuszki-
Słowackiego, posiada
możliwość podłączenia
do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, gazowej
i energeĘcznej.

Uwaga; ustalenia
miejscowego planu
straciĘ waŻność z dn.
31.12.2003r.
Wg studium uwarunko-
wari i kierunkÓw
zagospodarowania
przestrzerurego
gm.Byczyna jest to
teren przeznaczony
pod zabudowę
mieszkaniowa i usłusi

Grunt :
32.171,00 z\.
+ 22oń podatku VAT

Na własność

2. Wg ewidencji
gruntÓw:
Dz.nr 723119
k.m.8
Dz. nr 1014/35
km.8
Wg księgi wieczystej
KW 42266

802 Nieruchomość
niezabudowana położona
w Byczynie ul. 400Jecia
Bitwy pod Bycąmą.
Nieruchomość składa sie
z dwÓch dziaŁek,
Posiada mozliwość
podłączenia do sieci
wodociągowej,
kanalizacyjnej,
i energetycznej.

Uwaga; ustalenia
miejscowego planu
straciĘ wuŻność z dn.
31.72.2003r.,
Wg .studium uwarunko-
wan i kierunkÓw
zagospodarowania
przestrzennego
gm. Byczlma jest to
teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
z uslusami

Grunt:
19.320,00 zł.
+22Yo podatku VAT

Na własność

/b./



3. Grunt pod boks
garaiovty nr l2rl4r16,
!8,20,22
Wg ewidencji
gruntÓw:
Dz.nr234ll3
k.m.4
Wg księgi wieczystej
KW 70743

2531
udział 1 boksu
w gruncie działki
wynosi l/34
w częściach
niewydzielonych

Nieruchomość gruntowa
położona w m. Byczyna
przy ul. Polna -
Zamojskiego pod
zabudowę garuŻową
w liczbie 34

Uwaga; ustalenia
miejscowego planu
straciĘ wuŻnośÓ zdn.
31.12.2003r.,
Wg.decyzji owarun-
kach zabudorvy i
zagospodarowania
terenu to teren dla
inwesĘcji polegającej
na budowie 34 sztuk
garaĘ
samochodowvch

Cena gruntu:
67.072 zł..
Cena udziału
1.972,71zL
+ ŻzyoVAT

Na własność

4. Wg ewidencji
gruntÓw:
Dz.nr 4011.1,
l<.m. I
Wg. księgi wieczystej
KW 42266

6189 Nieruchomość
niezabudowana
wm. Jakubowice.

Uwaga:ustalenia
miejscowego planu
straciĘ wuŻność zdn.
31.72.2003r.
Wg studium uwarun-
kowari i kierunkÓw
zagospodarowania
przestrzennego
gm. Byc4ma to teren
w pasie 40 m od drogi
przeznaczony pod
zabudowę
mieszkaniową
pozostala część
przeznaczona pod
uprarvy rolne.

Grunt:

pod zabudowę
!2.680,00 zł
+22o/oVAT

pod uprawy rolne
4.383'00 zł

tuzemi 17.063,00 zł

Na własność

Wykaz niniejszy zostaje rływieszony na tabliry ogłoszef Urzędu Miejskiego w Byczanie na olges 2l dni f. od <lnia ......'..'...............2008r.
do dnia..... .2008 r. ,
Termin składania wnioskÓw przez osoby, ktÓrym przysługuje pierwsze stwo w nabyciu nieruchomości upĘwaz dniem


