Wójt Gminy Milówka
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego.
Lp.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości
wg danych
ewidencji
gruntów

Powierzchnia
w m2

Przeznaczenie
zgodnie mpzp

Nr Księgi
Wieczystej

Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
w planie miejscowym

Cena
netto

Milówka
ul. Jodłowa

Działka nr: 8117

600 m2

M/47.MNU

KW
BB1Z/00094220/1

Nieruchomość
gruntowa
w
miejscowym
planie
zagospodarowania znajduje się w
terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami. Działka
o średnim areale, w kształcie
prostokąta, nieznacznie nachylona
w kierunku północno – wschodnim,
ogrodzona, uzbrojona w energię
elektryczną
i wodociąg
gminny,
kanalizacja
gminna
znajduje się w sąsiedztwie.
Lokalizacja nieruchomości znajduje
się
w
pośredniej
strefie
miejscowości Milówka
w
sąsiedztwie
zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej, o
dużej intensywności zabudowy.
Dojazd do działki możliwy dwoma
drogami lokalnymi, ul. Jodłowa i
ul. Brzozowa o nawierzchniach
asfaltowych.

47 530 zł

1.

Uwagi:
1.

Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18.10.2019 r. do dnia 08.11.2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Milówka przy ul. Jana Kazimierza 123, II piętro, pok. nr 15, Łukasz Sikora lub
pod nr tel. 33 863 71 90 w. 27.

Wójt Gminy Milówka
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego ustnego.
Lp.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości
wg danych
ewidencji
gruntów

Powierzchnia
w m2

Przeznaczenie
zgodnie mpzp

1.

Kamesznica
ul. Parkowa

Działka nr: 1526/11

283 m2

K/20.ZE

Nr Księgi
Wieczystej

Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w
planie miejscowym

Cena
netto

BB1Z/00057124/7

Nieruchomość gruntowa przeznaczona
jest
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Milówka w terenach zieleni
przywodnej, nieurządzonej. Działka o
małym
areale,
w
kształcie
nieregularnym, płaska, ogrodzona
ogrodzeniem tymczasowym, sama w
sobie uzbrojona, lecz pełne uzbrojenie
znajduje się w najbliższym sąsiedztwie.
Teren położony w pośredniej strefie
miejscowości
Kamesznica
w
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo
jednorodzinnej i zagrodowej o średniej
intensywności zabudowy oraz Szkoły
Podstawowej w Kamesznicy Złatnej.
Dojazd do działki drogą lokalną o
nawierzchni asfaltowej.

4 490 zł

Uwagi:
1.

Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18.10.2019 r. do dnia 08.11.2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Milówka przy ul. Jana Kazimierza 123, II piętro, pok. nr 15, Łukasz Sikora lub
pod nr tel. 33 863 71 90 w. 27.

