
      Załącznik do zarządzenia nr 1496/2018

                                  Wójta Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018 r.

WYKAZ  
nieruchomości  zabudowanej położonej na terenie Gminy Lubin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Adres
nieruchomości

i oznaczenie księgi
wieczystej

Nr
działki

Powierzchnia
nieruchomoś

ci (m²)
  

Cena wywoławcza
nieruchomości

Przeznaczenie
 w planie zagospodarowania

przestrzennego

Zagospodarowanie terenu Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

Obręb 
Miłoradzice 

gm. Lubin

księga
wieczysta nr

LE1U/00040142/3

464/3

 

860 m²
25 500,00 zł

sprzedaż
nieruchomości
zwolniona jest
z podatku VAT,
na podstawie
ustawy z dnia

 11 marca 2004r.
 o podatku
od towarów

i usług.

W miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego działka 
znajduje się na obszarze  
oznaczonym symbolem 
MN/U34 o przeznaczeniu 
podstawowym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną  
i  zabudowę usługową oraz  
przeznaczeniu uzupełniającym
pod zabudowę zagrodową. 
Działka leży w strefie „OW” 
ochrony archeologicznej.

Działka znajduje się w strefie  
zainwestowania kubaturowego wsi.       
Działka to nieregularny czworobok 
zbliżony kształtem do kwadratu. Teren 
płaski porośnięty trawami.
Nieruchomość zabudowana budynkiem 
gospodarczym parterowym o konstrukcji
tradycyjnej znajdującym się w 
niezadowalającym stanie technicznym,  
o pw. zabudowy 30,20 m². Stropodach 
żelbetonowy pokryty papą. Dostęp do 
budynku za pośrednictwem bramy 
dwuskrzydłowej. Z uwagi na położenie 
bramy na granicy z sąsiednią 
nieruchomością nr 464/4, na sąsiedniej 
nieruchomości została ustanowiona 
nieodpłatna służebność gruntowa drogi 
koniecznej.

Istnieją potencjalne możliwości 
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej       
i wodociągowej. Przez działkę przebiega
fragment napowietrznej sieci 
energetycznej. Działka posiada dostęp   
do drogi utwardzonej.

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

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

Działka w chwili obecnej jest 
przedmiotem dzierżawy.

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 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),  winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 07 maja 2018 r.


