Załącznik do zarządzenia Nr 240/2018
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 czerwca 2018 r.
Oznaczenie
Powierzchnia
nieruchomości wg
katastru i położenie

Nr księgi
wieczystej

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis nieruchomości

Cena
nieruchomości
netto w zł

obręb Kleszczele
dz. Nr 1851/37

0,0655 ha

BI2P/00011649/0 Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
nieruchomości. Wg przewidywań zawartych w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kleszczele
nieruchomość położona jest w granicach terenów zurbanizowanych zabudowy
mieszkaniowej miasta Kleszczele.

9.850,00

obręb Suchowolce
dz. Nr 435/6

0,0450 ha

BI2P/00014046/4 Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
nieruchomości. Wg przewidywań zawartych w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kleszczele
nieruchomość położona jest w kompleksie terenów zabudowy siedliskowej wsi
Suchowolce.

5.000,00

obręb Dobrowoda

dz. Nr 764/6
dz. Nr 691/7
dz. Nr 691/8

0,0967 ha
0,2140 ha
0,3692 ha

dz. Nr 691/13

0,8033 ha

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych
wokół
zbiornika
wodnego
„Repczyce”.
Nieruchomości położone są w kompleksach oznaczonych następującymi
symbolami graficznymi:
BI2P/00012070/7 ML – zabudowa letniskowa, parterowa, z poddaszem użytkowym i możliwością
BI2P/00018700/5 podpiwniczenia oraz MP – zabudowa mieszkaniowa, pensjonatowa, z dopuszczeniem
jw.
zabudowy dwukondygnacyjnej nadziemnej plus poddasze użytkowe.
jw.

UT – usługi turystyczno – hotelowe oraz UI – usługi inne związane z funkcją
rekreacyjną, nieuciążliwe dla otoczenia.

15.260,00
32.550,00
55.600,00
93.480,00

dz. Nr 2721/2
0,1026 ha BI2P/00014051/2 ML – zabudowa letniskowa, parterowa, z poddaszem użytkowym i możliwością
19.220,00
dz. Nr 2721/4
0,0910 ha
jw.
podpiwniczenia.
17.240,00
dz. Nr 2721/5
0,1090 ha
jw.
21.270,00
dz. Nr 2721/7
0,0946 ha
jw.
18.320,00
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 650 i 1000) mogą skorzystać z pierwszeństwa w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie za cenę określoną
w wykazie w terminie 6 tygodni od dnia jego wywieszenia.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 19 czerwca 2018 r. do dnia 10 lipca 2018 r.
Burmistrz
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