Załącznik do zarządzenia Nr 472 /2022
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka
z dnia 14.01.2022 rok

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Adres nieruchomości

Skórka – obr. 77.

Oznaczenie geodezyjne i w księdze
wieczystej

Obr. 77 - Skórka, oznaczone numerami geodezyjnymi:
• 110/8 o powierzchni 0,0358 ha,
• 110/9 o powierzchni 0,0477 ha.
Zapisane w KW nr PO1Z/00020708/0.

Opis nieruchomości

Działki niezabudowane, teren równy, kształt regularny,
dojazd dostateczny, uzbrojenie niepełne.

Przeznaczenie w planie miejscowym i
sposób zagospodarowania

Nieruchomości gruntowe położone są
na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej na
podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Cena wywoławcza

21.950,00 zł netto – działka nr 110/8.
28.850,00 zł netto – działka nr 110/9.
Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony
obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej
własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data wpływu
należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka.

Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899).

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w
Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i
Działalności Gospodarczej, pokój nr 19 I piętro.

Adres nieruchomości

Skórka – obr. 77.

Oznaczenie geodezyjne i w księdze
wieczystej

Obr. 77 - Skórka, oznaczone numerami geodezyjnym:
• 348/3 o powierzchni 0,0014 ha,
• 348/4 o powierzchni 0,0139 ha,
• 348/5 o powierzchni 0,0071 ha.
Zapisane w KW nr PO1Z/00020749/9.

Opis nieruchomości

Działki niezabudowane, teren równy, kształt korzystny,
dojazd dostateczny, uzbrojenie niepełne.

Przeznaczenie w planie miejscowym i
sposób zagospodarowania

Nieruchomości gruntowe położone są
na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej na
podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Cena wywoławcza

850,00 zł netto – działka nr 348/3,
8.100,00 zł netto – działka nr 348/4,
4.500 zł netto – działka nr 348/5.
Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony
obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej
własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data
wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka.

Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899).

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w
Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i
Działalności Gospodarczej, pokój nr 19 I piętro.

Adres nieruchomości

Krajenka – obr. 86.

Oznaczenie geodezyjne i w księdze
wieczystej

Obr. 86 - Krajenka, oznaczona numerem geodezyjnym:
• 115/5 o powierzchni 0,1355 ha.
Zapisana w KW nr PO1Z/00020059/5.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, teren równy, kształt korzystny,
dojazd dostateczny, uzbrojenie niepełne.

Przeznaczenie w planie miejscowym i
sposób zagospodarowania

Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, na
którym obecnie nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego położona jest w granicach terenów
oznaczonych jako użytki rolne, które mogą być
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

Cena wywoławcza

89.800,00 zł netto.
Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony
obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej
własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data
wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka.

Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899).

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w
Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i
Działalności Gospodarczej, pokój nr 19 I piętro.

Adres nieruchomości

Krajenka – obr. 86.

Oznaczenie geodezyjne i w księdze
wieczystej

Obr. 86 - Krajenka, oznaczona numerem geodezyjnym:
• 115/6 o powierzchni 0,1445 ha.
Zapisana w KW nr PO1Z/00020059/5.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, teren równy, kształt korzystny,
dojazd dostateczny, uzbrojenie niepełne.

Przeznaczenie w planie miejscowym i
sposób zagospodarowania

Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, na
którym obecnie nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego położona jest w granicach terenów
oznaczonych jako użytki rolne, które mogą być
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

Forma i tryb zbycia

Cena wywoławcza

95.700,00 zł netto.
Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony
obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej
własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data
wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka.

Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899).

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w
Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i
Działalności Gospodarczej, pokój nr 19 I piętro.

Adres nieruchomości

Krajenka – obr. 86.

Oznaczenie geodezyjne i w księdze
wieczystej

Obr. 86 - Krajenka, oznaczona numerem geodezyjnym:
• 115/7 o powierzchni 0,1351 ha.
Zapisana w KW nr PO1Z/00020059/5.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, teren równy, kształt korzystny,
dojazd dostateczny, uzbrojenie niepełne.

Przeznaczenie w planie miejscowym i
sposób zagospodarowania

Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, na
którym obecnie nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego położona jest w granicach terenów
oznaczonych jako użytki rolne, które mogą być
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

Forma i tryb zbycia

Cena wywoławcza

89.480,00 zł netto.
Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony
obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej
własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data
wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka.

Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899).

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w
Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i
Działalności Gospodarczej, pokój nr 19 I piętro.

Adres nieruchomości

Krajenka – obr. 86.

Oznaczenie geodezyjne i w księdze
wieczystej

Obr. 86 - Krajenka, oznaczona numerem geodezyjnym:
• 115/8 o powierzchni 0,1346 ha.
Zapisana w KW nr PO1Z/00020059/5.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, teren równy, kształt korzystny,
dojazd dostateczny, uzbrojenie niepełne.

Przeznaczenie w planie miejscowym i
sposób zagospodarowania

Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, na
którym obecnie nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego położona jest w granicach terenów
oznaczonych jako użytki rolne, które mogą być
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

Forma i tryb zbycia

Cena wywoławcza

89.100,00 zł netto.
Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony
obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej
własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data
wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka.

Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899).

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w
Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i
Działalności Gospodarczej, pokój nr 19 I piętro.

Adres nieruchomości

Krajenka – obr. 86.

Oznaczenie geodezyjne i w księdze
wieczystej

Obr. 86 - Krajenka, oznaczona numerem geodezyjnym:
• 115/9 o powierzchni 0,1358 ha.
Zapisana w KW nr PO1Z/00020059/5.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, teren równy, kształt korzystny,
dojazd dostateczny, uzbrojenie niepełne.

Przeznaczenie w planie miejscowym i
sposób zagospodarowania

Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, na
którym obecnie nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego położona jest w granicach terenów
oznaczonych jako użytki rolne, które mogą być
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

Forma i tryb zbycia

Cena wywoławcza

89.980,00 zł netto.
Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony
obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej
własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data
wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka.

Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899).

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w
Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i
Działalności Gospodarczej, pokój nr 19 I piętro.

Adres nieruchomości

Krajenka – obr. 86.

Oznaczenie geodezyjne i w księdze
wieczystej

Obr. 86 - Krajenka, oznaczona numerem geodezyjnym:
• 115/10 o powierzchni 0,1220 ha.
Zapisana w KW nr PO1Z/00020059/5.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, teren równy, kształt korzystny,
dojazd dostateczny, uzbrojenie niepełne.

Przeznaczenie w planie miejscowym i
sposób zagospodarowania

Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, na
którym obecnie nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego położona jest w granicach terenów
oznaczonych jako użytki rolne, które mogą być
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

Forma i tryb zbycia

Cena wywoławcza

80.850,00 zł netto.
Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony
obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej
własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data
wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka.

Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899).

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w
Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i
Działalności Gospodarczej, pokój nr 19 I piętro.

Adres nieruchomości

Krajenka – obr. 86.

Oznaczenie geodezyjne i w księdze
wieczystej

Obr. 86 - Krajenka, oznaczona numerem geodezyjnym:
• 115/11 o powierzchni 0,1373 ha.
Zapisana w KW nr PO1Z/00020059/5.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, teren równy, kształt korzystny,
dojazd dostateczny, uzbrojenie niepełne.

Przeznaczenie w planie miejscowym i
sposób zagospodarowania

Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, na
którym obecnie nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego położona jest w granicach terenów
oznaczonych jako użytki rolne, które mogą być
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

Forma i tryb zbycia

Cena wywoławcza

90.970,00 zł netto.
Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony
obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej
własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data
wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka.

Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899).

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w
Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i
Działalności Gospodarczej, pokój nr 19 I piętro.

Adres nieruchomości

Krajenka – obr. 86.

Oznaczenie geodezyjne i w księdze
wieczystej

Obr. 86 - Krajenka, oznaczona numerem geodezyjnym:
• 115/12 o powierzchni 0,1099 ha.
Zapisana w KW nr PO1Z/00020059/5.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, teren równy, kształt korzystny,
dojazd dostateczny, uzbrojenie niepełne.

Przeznaczenie w planie miejscowym i
sposób zagospodarowania

Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, na
którym obecnie nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego położona jest w granicach terenów
oznaczonych jako użytki rolne, które mogą być
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

Forma i tryb zbycia

Cena wywoławcza

72.820,00 zł netto.
Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony
obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej
własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data
wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka.

Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899).

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w
Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i
Działalności Gospodarczej, pokój nr 19 I piętro.

Adres nieruchomości

Krajenka – obr. 84.

Oznaczenie geodezyjne i w księdze
wieczystej

Obr. 84 - Krajenka, oznaczona numerem geodezyjnym:
• 17/8 o powierzchni 0,1462 ha.
Zapisana w KW nr PO1Z/00020704/2.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, teren równy, kształt korzystny,
dojazd dostateczny, uzbrojenie niepełne.

Przeznaczenie w planie miejscowym i
sposób zagospodarowania

Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, na
którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z którym przeznaczona jest pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

Cena wywoławcza

90.600,00 zł netto.
Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony
obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej
własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data
wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka.

Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899).

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w
Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i
Działalności Gospodarczej, pokój nr 19 I piętro.

