
                                             Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1308/2017

                                  Wójta Gminy Lubin z dnia 30 października 2017 r.

WYKAZ  
nieruchomości  położonych na terenie Gminy Lubin przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Adres nieruchomości
i oznaczenie księgi

wieczystej

Nr działki Powierzchnia
nieruchomości

  

Cena wywoławcza
nieruchomości

Przeznaczenie
 w planie zagospodarowania

przestrzennego

Zagospodarowanie terenu Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

Obręb 
Chróstnik  
gm. Lubin

księga wieczysta
nr LE1U/00022953/9

328/20
0,0473 ha

26 000,00 zł W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego
działki znajdują się w jednostce 
KS1 i przeznaczone są pod obiekty
i urządzenia komunikacji – parkingi
i zieleń nieurządzoną. 

Działki  zlokalizowane  przy  granicy  strefy  zainwestowania
urbanistycznego  wsi.  Działki  mają  kształt  czworoboku
zbliżonego kształtem do trapezu.  Sąsiedztwo stanowią:  droga
krajowa  oraz  droga  gminna.  W  obrębie  każdej  z  działek
znajduje  się  po  kilka  drzew  (o  wartości  handlowej
porównywalnej z kosztami wycinki). 
 

Działka  nr  328/20 pozbawiona  jest  zabudowy  kubaturowej.
Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna. 

Działka  nr  328/21  pozbawiona  jest  zabudowy  kubaturowej
trwale  związanej  z  gruntem. W  obrębie  działki  znajdują
tymczasowe nietrwale związane z gruntem obiekty budowlane
o  konstrukcji  drewnianej  pełniące  funkcje   budynku
gospodarczego oraz wiaty. Przez działkę przebiega podziemna
sieć teletechniczna.        

Działka  nr  328/22 pozbawiona  jest  zabudowy  kubaturowej
trwale  związanej  z  gruntem.  W  obrębie  działki  znajduje  się
tymczasowy  nietrwale  związany  z  gruntem obiekt  budowlany
o  konstrukcji  drewnianej  pełniący  funkcję  budynku
gospodarczego (w części obrysu). Na terenie działki znajdują się
ule  oraz  skład  drewna,  stanowiące  własność  aktualnego
dzierżawcy.  Przez  działkę  przebiega  podziemna  sieć
teletechniczna.

Działka nr 328/23 pozbawiona jest zabudowy kubaturowej. Na
ternie  działki  znajduje  się  skład  drewna  oraz  parking
samochodowy,  stanowiące  własność  aktualnego  dzierżawcy.
Przez  działkę  przebiega  podziemna  sieć  teletechniczna  oraz
wodociągowa.

Działka  nr  328/24 pozbawiona  jest  zabudowy  kubaturowej.
Przez  działkę  przebiega  podziemna  sieć  teletechniczna  oraz
wodociągowa.

Działka  nr  328/25 pozbawiona  jest  zabudowy  kubaturowej.
Przez  działkę  przebiega  podziemna  sieć  teletechniczna  oraz
wodociągowa.

W obrębie  działki  nr  328/26 znajdują  się  obiekty: budynek
gospodarczo – letniskowy oraz basen.  Przez działkę przebiega
podziemna sieć  teletechniczna,  wodociągowa oraz  podziemny
bezodpływowy zbiornik na ścieki.

Działka  nr  328/27 pozbawiona  jest  zabudowy  kubaturowej.
Przez  działkę  przebiega  podziemna  sieć  teletechniczna  oraz
wodociągowa. 

Koszty opracowania dokumentacji niezbędnej do 
zbycia nieruchomości  zostały wliczone w cenę 
działki. 

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

Działki  w chwili obecnej są przedmiotem dzierżawy.
Umowy zostały zawarte na czas określony od dnia 
01.03.2017r. do dnia 28.02.2020r.  Możliwość  
wypowiedzenia niniejszych umów za 3-miesięcznym 
okresem wypowiedzenia.

Do wylicytowanej ceny netto zostanie 
doliczony należny podatek VAT.

328/21 0, 0238 ha 14 000,00 zł

328/22
0,0546 ha

30 000,00 zł

328/23
0,0256 ha

15 000,00 zł

328/24 0,0270 ha 16 000,00 zł

328/25
0,0271 ha

16 000,00 zł

328/26 0,0569 ha 31 000,00 zł

328/27 0,0331 ha 19 000,00 zł 

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  2016 r. poz. 2147, z późn. zm.),  winny złożyć wniosek o nabycie

nieruchomości w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r.


