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                                 WYKAZ

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

dla potrzeb wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci aportu do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Północ Sp z o.o.

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. 238/25

Obręb 5

984 OL1S/00021645/2 ul.Sobieszczańskiego
Szczytno

działka
niezabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren

przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową 
i mieszkaniową wielorodzinną. 

Dla działki przed podziałem została wydana decyzja nr
19/2016 z dnia 10.05.2016r. ustalająca na działce warunki
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech

budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
infrastrukturą techniczną. 

Dostęp do drogi publicznej - ul. Sobieszczańskiego poprzez
działkę nr 238/26 stanowiącą drogę wewnętrzną (pas

wykonywania służebność gruntowej przejścia i przejazdu -
870 m2).

Na 
własność w

formie aportu
zgodnie z

obowiązującymi
przepisami.

Ustanowienie
służebności
gruntowej.

222.630,00 zł
brutto

w tym należny
podatek VAT.

Cena
jednorazowej
opłaty z tytułu
ustanowienia
służebności

gruntowej na
działce nr

238/26
 wynosi 

21.955,50 zł
brutto

w tym należny
podatek VAT.

Wpłata jednorazowa.
Cena nieruchomości

płatna przed podpisaniem
aktu notarialnego.

Do ceny  
należy doliczyć

jednorazową opłatę z
tytułu ustanowienia

służebności gruntowej
przejścia i przejazdu na

działce nr 238/26 na rzecz
każdoczesnego właściciela

działki nr 238/25. 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.

Osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) 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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