
Załącznik do Zarządzenia Nr 201/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 26 listopada 2019r.

Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia
w m2

Opis i położenie Przeznaczenie w planie 
zagospodarowania przestrzennego

Cena 
nieruchomości

Forma 
zbycia

1 2 3 4 5 6 7
1 Wg ewidencji gruntów: 

Byczyna dz. Nr 274/6 
ark. mapy  5
użytek rolny-IIIa i IIIb

Wg księgi wieczystej  
KW OP1U/00081946/4

604 Byczyna, ul. Borkowska.
Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. Kształt działki: 
wielokąt o regularnych bokach.
Do nieruchomości brak jest obecnie 
urządzonej drogi. Działka uzbrojona 
w sieć wodociągową i kanalizacji 
sanitarnej. Istnieje możliwość 
podłączenia do sieci energetycznej 
i gazowej.

Ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny 
nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. 
o warunkach zabudowy to teren 
przeznaczony pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne 
z zabudową towarzyszącą.

35.200,00 zł
+23% VAT

Na 
własność

2 Wg ewidencji gruntów 
Byczyna dz. Nr 274/7 
ark. mapy 5 
użytek rolny- IIIb

Wg księgi wieczystej  
KW OP1U/00081946/4

609 Byczyna, ul. Borkowska.
Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. Kształt działki: 
wielokąt o regularnych bokach.
Do nieruchomości brak jest obecnie 
urządzonej drogi. Działka uzbrojona 
w sieć wodociągową i kanalizacji 
sanitarnej. Istnieje możliwość 
podłączenia do sieci energetycznej 
i gazowej.

Ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny 
nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. 
o warunkach zabudowy to teren 
przeznaczony pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne 
z zabudową towarzyszącą.

35.500,00zł
+23 % VAT

Na 
własność

3 Wg ewidencji gruntów 
Byczyna dz. Nr 274/8
ark. mapy 5 
użytek rolny -IIIb

Wg księgi wieczystej 
KW OP1U/00081946/4

906 Byczyna, ul. Borkowska.
Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. Kształt działki: 
wielokąt o regularnych bokach.
Dojazd do nieruchomości drogą              
z kostki betonowej. 
Działka uzbrojona w sieć 
wodociągową i kanalizacji sanitarnej. 
Istnieje możliwość podłączenia do 
sieci energetycznej i gazowej.

Ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny 
nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. 
o warunkach zabudowy to teren 
przeznaczony pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne 
z zabudową towarzyszącą.

51.000,00zł
+23% VAT

Na 
własność

4 Wg ewidencji gruntów 
Byczyna dz. Nr 274/12
ark. mapy 5 
użytek rolny -IIIb

604 Byczyna, ul. Borkowska.
Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. Kształt działki: 
wielokąt o regularnych bokach.
Dojazd do nieruchomości drogą              
z kostki betonowej. 

Ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny 
nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. 
o warunkach zabudowy to teren 

35.200,00zł
+23%VAT

Na 
własność
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Wg księgi wieczystej 
KW OP1U/00081946/4

Działka uzbrojona w sieć 
wodociągową i kanalizacji sanitarnej. 
Istnieje możliwość podłączenia do 
sieci energetycznej i gazowej.

przeznaczony pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne 
z zabudową towarzyszącą.

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie na okres 21 dni tj. od dnia  28  listopada 2019r.                           
do dnia 18 grudnia 2019r. oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Byczynie.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa z dniem  8 stycznia  2020r.
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