Załącznik do Zarządzenia nr 13/20
Wójta Gminy Łańcut
z dnia 11 lutego 2020 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Łańcut podaje do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do sprzedaży :
Lp.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
Nr działki

Nr KW

1.

GŁUCHÓW

358/17

RZ1A/00036628/3

2.

GŁUCHÓW

358/18

RZ1A/00036628/3

Powierzchnia
nieruchomości
w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj zbycia

Cena
nieruchomości

0,1184

Działka położona w północnozachodniej części miejscowości
(tzw. Pastwisko), w pobliżu drogi
gminnej. Ma regularny kształt
o korzystnych proporcjach
boków. Nieruchomość
nieogrodzona, teren płaski.
Działka niezabudowana i
nieuzbrojona, znajduje się
w otoczeniu nieruchomości
niezabudowanych. Opracowany
został projekt sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej,
pozostałe media znajdują się
w pobliżu.

Teren na którym położona jest
nieruchomość objęty jest
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego - uchwała
nr XIX/149/16 Rady Gminy
Łańcut z dnia 21.06.2016 r.
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego nr 3/2013
terenu położonego
w Głuchowie. Działka położona
jest w konturze MN6 - teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Przetarg ustny
nieograniczony

59 437 zł*

0,1051

Działka położona w północnozachodniej części miejscowości
(tzw. Pastwisko), w pobliżu drogi
gminnej. Ma regularny kształt
0 korzystnych proporcjach
boków. Nieruchomość
nieogrodzona, teren płaski.
Działka niezabudowana
1 nieuzbrojona, znajduje się
w otoczeniu nieruchomości
niezabudowanych. Opracowany
został projekt sieci

Teren na którym jest położona
nieruchomość objęty jest
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego - uchwała nr
XIX/149/16 Rady Gminy Łańcut
z dnia 21.06.2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego nr 3/2013
terenu położonego
w Głuchowie. Działka położona

Przetarg ustny
nieograniczony

52 760 zł*

3.

GŁUCHÓW

358/19

RZ1A/00036628/3

0,0841

4.

GŁUCHÓW

358/20

RZ1A/00036628/3

0,0984

5.

GŁUCHÓW

358/21

RZ1A/00036628/3

0,0874

wodociągowo-kanalizacyjnej,
pozostałe media znajdują się
w pobliżu.
Działka położona w północnozachodniej części miejscowości
(tzw. Pastwisko), w pobliżu drogi
gminnej. Ma regularny kształt
o korzystnych proporcjach
boków. Nieruchomość
nieogrodzona, teren płaski.
Działka niezabudowana i
nieuzbrojona, znajduje się
w otoczeniu nieruchomości
niezabudowanych. Opracowany
został projekt sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej,
pozostałe media znajdują się
w pobliżu.

jest w konturze MN6 - teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Teren na którym jest położona
nieruchomość objęty jest
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego - uchwała nr
XIX/149/16 Rady Gminy Łańcut
z dnia 21.06.2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego nr 3/2013
terenu położonego
w Głuchowie. Działka położona
jest w konturze MN6 - teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Działka położona w północnozachodniej części miejscowości
(tzw. Pastwisko), w pobliżu drogi
gminnej. Ma regularny kształt
0 korzystnych proporcjach
boków. Nieruchomość
nieogrodzona, teren płaski.
Działka niezabudowana
1 nieuzbrojona, znajduje się
w otoczeniu nieruchomości
niezabudowanych. Opracowany
został projekt sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej,
pozostałe media znajdują się
w pobliżu.
Działka położona w północnozachodniej części miejscowości
(tzw. Pastwisko), w pobliżu drogi
gminnej. Ma regularny kształt
o korzystnych proporcjach
boków. Nieruchomość
nieogrodzona, teren płaski.

Przetarg ustny
nieograniczony

42 218 zł*

Teren na którym jest położona
nieruchomość objęty jest
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego - uchwała nr
XIX/149/16 Rady Gminy Łańcut
z dnia 21.06.2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego nr 3/2013
terenu położonego
w Głuchowie. Działka położona
jest w konturze MN6 - teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Przetarg ustny
nieograniczony

49 397 zł*

Teren na którym jest położona
nieruchomość objęty jest
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego - uchwała nr
XIX/149/16 Rady Gminy Łańcut
z dnia 21.06.2016 r. w sprawie

Przetarg ustny
nieograniczony

43 875 zł*

6.

GŁUCHÓW

358/22

RZ1A/00036628/3

0,0838

7.

GŁUCHÓW

358/23

RZ1A/00036628/3

0,0869

Działka niezabudowana
i nieuzbrojona, znajduje się
otoczeniu nieruchomości
niezabudowanych. Opracowany
został projekt sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej,
pozostałe media znajdują się
w pobliżu.
Działka położona w północnozachodniej części miejscowości
(tzw. Pastwisko), w pobliżu drogi
gminnej.
Ma regularny kształt o
korzystnych proporcjach boków.
Nieruchomość nieogrodzona,
teren płaski. Działka
niezabudowana i nieuzbrojona,
znajduje się w otoczeniu
nieruchomości
niezabudowanych. Opracowany
został projekt sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej,
pozostałe media znajdują się w
pobliżu.
Działka położona w północnozachodniej części miejscowości
(tzw. Pastwisko), w pobliżu drogi
gminnej.
Ma regularny kształt o
korzystnych proporcjach boków.
Nieruchomość nieogrodzona,
teren płaski. Działka
niezabudowana i nieuzbrojona,
znajduje się w otoczeniu
nieruchomości
niezabudowanych. Opracowany
został projekt sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej,
pozostałe media znajdują się w
pobliżu.

uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego nr 3/2013
terenu położonego w
Głuchowie. Działka położona
jest w konturze MN6 - teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Teren na którym jest położona
nieruchomość objęty jest
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego - uchwała nr
XIX/149/16 Rady Gminy Łańcut
z dnia 21.06.2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego nr 3/2013
terenu położonego w
Głuchowie. Działka położona
jest w konturze MN6 - teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Teren na którym jest położona
nieruchomość objęty jest
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego - uchwała nr
XIX/149/16 Rady Gminy Łańcut
z dnia 21.06.2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego nr 3/2013
terenu położonego w
Głuchowie. Działka położona
jest w konturze MN6 - teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Przetarg ustny
nieograniczony

42 068 zł*

Przetarg ustny
nieograniczony

43 624 zł*

8. "GŁUCHÓV\T 358/24

RZ1A/00036628/3

Teren na którym jest położona
Działka położona w północnonieruchomość objęty jest
zachodniej części miejscowości
(tzw. Pastwisko), w pobliżu drogi miejscowym planem
zagospodarowania
gminnej.
przestrzennego - uchwała nr
Ma regularny kształt o
korzystnych proporcjach boków. XIX/149/16 Rady Gminy Łańcut
z dnia 21.06.2016 r. w sprawie
Nieruchomość nieogrodzona,
uchwalenia miejscowego planu
teren płaski. Działka
zagospodarowania
niezabudowana i nieuzbrojona,
przestrzennego nr 3/2013
znajduje się w otoczeniu
terenu położonego w
nieruchomości
Głuchowie. Działka położona
niezabudowanych. Opracowany
jest
w konturze MN6 - teren
został projekt sieci
zabudowy mieszkaniowej
wodociągowo-kanalizacyjnej,
jednorodzinnej.
pozostałe media znajdują się w
pobliżu.
do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT- 23 %
0,1016

Przetarg ustny
nieograniczony

51 003 zł*

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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) upływa z dniem 25 marca 2020 r.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 03 marca 2020 r.

Jakub Czarnota

