
                                                                                                                                                                               Ostrówek, dnia 2022 –03 – 25  
 
                                                                           Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
                                                                     w trybie przetargu ograniczonego ustnego  

     Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2021 r. poz. 1899,     
z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Ostrówek ogłasza, że zostają przeznaczone do sprzedaży niżej wymienione 
nieruchomości: 

                                       
Lp. Nr 

działki  
Położenie Pow.        

w ha 
Nr księgi 
wieczystej 

Opis nieruchomości Przeznaczenie      
w planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Cena 

1. 656/8 Wielgie 0,2800 SR1W/00078820/8 Nieruchomość niezabudowana, 
nieogrodzona,  w całości użytkowana 
jako droga wewnętrzna, częściowo 
utwardzona kamieniami; posiada 
możliwość podłączenia do sieci 
energetycznej, wodociągowej i 
telekomunikacyjnej; nie posiada 
bezpośredniego dostępu do drogi 
publicznej; w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy-tereny zieleni 
urządzonej 

brak planu 45 900 zł 
(zw. z 
VAT) 

2. 656/26 Wielgie 0,0391 SR1W/00077707/3 Nieruchomość niezabudowana, 
nieogrodzona, w całości użytkowana 
jako droga wewnętrzna, częściowo 
utwardzona betonem; posiada 
możliwość podłączenia do sieci 
energetycznej, wodociągowej i 
telekomunikacyjnej; nie posiada 
bezpośredniego dostępu do drogi 
publicznej; w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy – tereny 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej 

brak planu 7 500 zł 
(zw. z 
VAT) 

3. 656/23 Wielgie 0,0581  SR1W/00077706/6 Nieruchomość niezabudowana, brak planu 11 200 zł 



nieogrodzona, w całości użytkowana 
jako droga wewnętrzna, częściowo 
utwardzona betonem; posiada 
możliwość podłączenia do sieci 
energetycznej, wodociągowej i 
telekomunikacyjnej; nie posiada 
bezpośredniego dostępu do drogi 
publicznej; w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy – tereny 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej 

(zw. z 
VAT) 

                                          
Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej przetarg zostanie ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do 
przedmiotowych działek. 
 
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 25.03.2022 r. do 15.04.2022 r. poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostrówku. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do 
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostrówku 
www.ostrowek.bip.gmina.pl  i www.ostrowekgmina.pl   
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. / Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości              
w terminie do dnia 06 maja 2022 r. 
 


