ZARZĄDZENIE Nr 154/20
Wójta Gminy Łańcut
z dnia 04 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn.
zm.) zarządzam, co następuje :
§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Łańcut
przeznaczonych do sprzedaży, który jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rogóżno
oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Łańcut
www.qminalancut.pl,
bip.gminalancut.pl.
§ 3. Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w § 1, podana zostanie do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w gazecie codziennej „Super Nowości".
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości,
Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Łańcut.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 154/20
Wójta Gminy Łańcut
z dnia 04 września 2020 r.

WYKAZ
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 :
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Oznaczenie nieruchomości
Nr
Nr KW
działki

Powierzchnia
1IICI

Opis nieruchomości

w ha

1.

ROGOŹNO

826/25

RZ1 A/00036633/1

0,0198

2.

ROGOŹNO

cz.
842/3

RZ1 A/00048870/1

udział
4630/26050
w pow. 0,0084

Przeznaczenie w
m
i i ii iocij ca ro nu uw/yui m
ii

U L I I U M I U O L I

Nieruchomość
niezabudowana, położona w
północnej
części
miejscowości, przy drodze
powiatowej, w sąsiedztwie
terenów o przeznaczeniu
mieszkaniowym.
Posiada
nieregularny kształt, teren
nierówny, nieogrodzony.

Nieruchomość
niezabudowana, położona w
północnej
części
miejscowości, przy drodze
powiatowej, w sąsiedztwie
terenów o przeznaczeniu
mieszkaniowym.
Posiada
regularny
kształt
o niekorzystnych proporcjach
boków,
teren
nierówny,
nieogrodzony.
* cena nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT

Rodzaj zbycia
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zagospodarowania
przestrzennego
Brak mpzp.
Zgodnie ze studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
gminy Łańcut działka
jest położona w
strefie zabudowy
mieszkaniowej.

Brak mpzp.
Zgodnie ze studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
gminy Łańcut działka
jest położona w
strefie zabudowy
mieszkaniowej.

Cena
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Sprzedaż
w drodze
bezprzetargowej na
poprawienie
warunków
zagospodarowania
nieruchomości
przyległej
(zapewnienie
dostępu do drogi
publicznej)
Sprzedaż
w drodze
bezprzetargowej na
poprawienie
warunków
zagospodarowania
nieruchomości
przyległej
(zapewnienie
dostępu do drogi
publicznej)
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7 487,00 zł

1 836,00 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 upływa z dniem 22 października 2020 r.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 10 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

