
      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 832/2016

                                  Wójta Gminy Lubin z dnia 15.09.2016 r.

WYKAZ  
nieruchomości  położonej  na terenie Gminy Lubin, przeznaczonej do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej

Adres nieruchomości 
i oznaczenie księgi 

wieczystej

Opis nieruchomości
 

Zagospodarowanie terenu Przeznaczenie
 w planie

Cena 
nieruchomości

  

Uwagi

1 2 3 4 5 6

Obręb 
Krzeczyn Mały 

gm. Lubin

księga wieczysta nr 
  LE1U/00049675/1

 

 Udział  wynoszący 1/2 
w nieruchomości  oznaczonej 
numerem geodezyjnym 217 

o powierzchni  2413 m² 

 

Działka zlokalizowana jest 
w strefie zainwestowania 
urbanistycznego wsi. Działka 
ma kształt nieregularnego 
wieloboku. Sąsiedztwo 
stanowią: droga powiatowa, 
działka z zabudowa 
mieszkaniowo – zagrodową 
oraz działki niezabudowane. 
Nieruchomość  zabudowana 
jest budynkiem mieszkalnym 
oraz budynkami gospodarczymi. 
Działka leży w strefie „U” 
ochrony konserwatorskiej i 
strefie „OW” ochrony 
archeologicznej. Wszelkie 
roboty budowlane 
na działce należy uzgadniać 
z konserwatorem zabytków. 
W obrębie działki przebiega 
napowietrzna linia energetyczna 
ze słupem energetycznym. 
Istnieją potencjalne możliwości 
podłączenia do sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, 
energetycznej oraz gazowej.

W miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 
nieruchomość znajduje 
się w jednostce 
oznaczonej symbolem 
MN /U5 opisanej jako 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
zabudowy zagrodowej 
oraz zabudowy 
usługowej, 
przeznaczenie 
uzupełniające – dojazdy. 

25 350,00 zł

Nieruchomość 
zwolniona z podatku 
VAT na podst. art. 43 
ust. 1 pkt 10a lit. a i b 
w zw. z art. 29 ust. 8 
ustawy  o VAT.

 
Koszty związane z zawarciem 
umowy notarialnej 
i wskazaniem granic 
nieruchomości poniesie 
nabywca.

Obręb 
Krzeczyn Mały 

gm. Lubin

księga wieczysta nr 
  LE1U/00049675/1

 

Udział  wynoszący 1/2 
w nieruchomości  oznaczonej 
numerem geodezyjnym 217 

o powierzchni 2413 m²

25 350,00 zł

Nieruchomość 
zwolniona z podatku 
VAT na podst. art. 43 
ust. 1 pkt 10a lit. a i b 
w zw. z art. 29 ust. 8 
ustawy  o VAT

Koszty związane z zawarciem 
umowy notarialnej 
i wskazaniem granic 
nieruchomości poniesie 
nabywca.

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 2015 r. poz. 1774), winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 27 października 2016 r.


