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                                 WYKAZ

             nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 

Lp.
Numer
działki
Obręb

Pow.
w m2

Nr księgi wieczystej Adres
Opis

nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Forma 
zbycia 

Cena
nieruchomości

w zł

Wysokość opłat 
Termin  wnoszenia opłat

1. 185/8

Obręb 5

2915 OL1S/00050756/5 ul. Jarosława
Dąbrowskiego

Szczytno

działka
 niezabudowana

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczytno, w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczytno – tereny pod uzupełnienie funkcji przemysłowo –

składowej, działka posiada ustalone decyzją Nr 68/2009 
z dnia 22.09.2009r. warunki zabudowy - zabudowa
budynkiem o funkcji usługowo-magazynowej bez

możliwości lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 

Na 
własność

215.127,00 zł
brutto

w tym należny
podatek VAT

Wpłata jednorazowa.
Cena nieruchomości

płatna przed podpisaniem
aktu notarialnego.

2. 186/5

Obręb 5

5822 OL1S/00050760/6 ul. Jarosława
Dąbrowskiego

Szczytno

działka
 niezabudowana

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczytno, w studium uwarunkowań

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczytno – tereny pod uzupełnienie funkcji przemysłowo –

składowej, działka posiada ustalone decyzją Nr 73/2009 
z dnia 22.09.2009r. warunki zabudowy- zabudowa
budynkiem o funkcji usługowo-magazynowej bez

możliwości lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 

Na 
własność

458.298,00 zł
brutto

w tym należny
podatek VAT

Wpłata jednorazowa.
Cena nieruchomości

płatna przed podpisaniem
aktu notarialnego.

3. 187/1

Obręb 5

3639 OL1S/00050761/3 ul. Jarosława
Dąbrowskiego

Szczytno

działka
 niezabudowana

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczytno, w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczytno – tereny pod uzupełnienie funkcji przemysłowo –

składowej, działka posiada ustalone decyzją Nr 69/2009 
z dnia 22.09.2009r. warunki zabudowy - zabudowa
budynkiem o funkcji usługowo-magazynowej bez

możliwości lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 

Na 
własność

268.558,20 zł
brutto

w tym należny
podatek VAT

Wpłata jednorazowa.
Cena nieruchomości

płatna przed podpisaniem
aktu notarialnego.

4. 187/2

Obręb 5

3897 OL1S/00050762/0 ul. Jarosława
Dąbrowskiego

Szczytno

działka
 niezabudowana

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczytno, w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczytno – tereny pod uzupełnienie funkcji przemysłowo –

składowej, działka posiada ustalone decyzją Nr 70/2009 
z dnia 22.09.2009r. warunki zabudowy - zabudowa
budynkiem o funkcji usługowo-magazynowej bez

możliwości lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 

Na 
własność

287.598,60 zł
brutto

w tym należny
podatek VAT

Wpłata jednorazowa.
Cena nieruchomości

płatna przed podpisaniem
aktu notarialnego.

5. 187/4

Obręb 5

8871 OL1S/00050763/7 ul. Jarosława
Dąbrowskiego

Szczytno

działka
 niezabudowana

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczytno, w studium uwarunkowań

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczytno – tereny pod uzupełnienie funkcji przemysłowo –

składowej, działka posiada ustalone decyzją Nr 71/2009 
z dnia 22.09.2009r. warunki zabudowy - zabudowa
budynkiem o funkcji usługowo-magazynowej bez

możliwości lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 

Na 
własność

654.679,80 zł
brutto

w tym należny
podatek VAT

Wpłata jednorazowa.
Cena nieruchomości

płatna przed podpisaniem
aktu notarialnego.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.

Osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r, poz. 1990 ze zmianami) lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie

nieruchomości zamieszczonej w wykazie oraz poprzedni właściciele  nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub ich

spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 
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