Załącznik do zarządzenia Nr WG.0050.667.2021
Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2021 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)
WÓJT GMINY OŻAROWICE podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
Lp.

1
1

2.

Numer
ewidencyjny
nieruchomości
(działki)
2
55/6
55/13

566
174/24

Oznaczenie
nieruchomości
w księdze
wieczystej
3

Powierzchnia
nieruchomości
(działki) w ha

Położenie
nieruchomości
(działki)

4

5

6

GL1T/00031840/5
właściciel: Gmina
Ożarowice

0,1122

działki położone

GL1T/00084947/1
GL1T/00040279/7

2304
6696

w gminie
Ożarowice
w sołectwie
Celiny przy
ul. Polnej 20

działki położone
w gminie

Opis
nieruchomości
(działki)

Przeznaczenie
nieruchomości
w planie
miejscowym
7

Cena
nieruchomości
(działki) w zł

Forma zbycia

8

9

kształt zbliżony
do prostokąta z
uskokiem nieco
zwężającym granicę
od strony
wschodniej
i uskokiem nieco
poszerzającym
granicę od strony
zachodniej o przybliżonych
wym. ok. 14 m x 74
m, zabudowana
budynkiem
mieszkalnym
i budynkami
gospodarczymi
wzniesionymi przez
poprzednika
prawnego

tereny
zabudowy
usługowo
mieszkaniowej
jednorodzinnej
i zagrodowej,
obsługiwane
przez istniejący
układ drogowouliczny –
symbol planu M
i pod tereny łąk
i pastwisk –
symbol planu
RZ

63 800,00

zamiana
nieruchomości

kształt zbliżony do
prostokąta

tereny
usługowo-

886 000,00

zamiana
nieruchomości

właściciel: Gmina
Ożarowice

3.

564

GL1T/00096540/5
właściciel: Gmina
Ożarowice

7277

Ożarowice
w sołectwie
Pyrzowice
przy DW-913

o przybliżonych
wymiarach 61m x
302 m, z uskokiem
zwężającym działkę
od DW-913 o ok 12
m, niezabudowana

produkcyjne –
symbol planu
SK

działka
położona
w gminie
Ożarowice w
sołectwie
Pyrzowice przy
odcinku drogi
przedłużającym
ul. Centralną (w
pobliżu ul.
Transportowej)

kształt działki
zbliżony do
prostokąta o
przybliżonych
wymiarach 56 m x
130 m,
z załamaniem
granicy
powodującym
zwężenie działki
przy drodze,
niezabudowana

tereny
usługowoprodukcyjne –
symbol planu
SK

822 000,00

zamiana
nieruchomości

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez
te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od 07.09.2021 r. do 27.09.2021 r. włącznie.

