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tel. 343550121 Fax34 3330049

Wójt Gminy Lelów
podaje do publicznej wiadomości

wykaz
Nr GR.6840.1O.2020

z dnia 27 maja 2021 r.
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 t., POZ. 713 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) przeznacza
się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Lelów, położoną w obrębie:

Położenie Zbyczyce
Obręb
Nr
ewidencyjny 384
nieruchomości

Pow. w ha 0,1996ha

Nr KW CZIM/00104033/1

Opis R VI — 0,1996 ha
nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej.

Nieruchomość wolna od obciążeń.

Przeznaczenie 4 RM+MNU — Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkalnej jednorodzinnej z usługami
w planie

Sposób przetarg
zbycia
Cena
nieruchomości 54 471 zł + 23 % VAT
fwzł)

Powyższy wykaz podlega wywieszeniu w okresie 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Lelowie oraz na stronach internetowych urzędu: www.bilelow.pl i www.lelow.pa ponadto informacja
o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Ustala się termin do 9 lipca 2021 r. do złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu zbywanej nieruchomości tj. przez osoby którym przysługuje roszczenie
o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej wyżej ustawy lub ustaw odrębnych oraz poprzednim
właścicielom lub ich spadkobiercom.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela
działki o nr ewid. 347 obręb Zbyczyce stanowiącej drogę gminną nr 689030 S służebności gruntowej
(służebność studni chłonnej) zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszego wykazu, z prawem
dostępu przez każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej do przedmiotowej studni chłonnej
celem bieżącego utrzymania studni oraz wykonywania jej remontów i konserwacji. Ustanowienie
przedmiotowej służebności nastąpi wraz z przeniesieniem własności nieruchomości na nabywcę.
W przypadku odmowy ustanowienia przedmiotowej służebności przez nabywcę, strony nie przystąpią
do aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości, a odmowa ustanowienia służebności
traktowana będzie jako zawinione przez nabywcę nieprzystąpienie do przeniesienia własności
nieruchomości.
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