
                                                                                                                                                                               Ostrówek, dnia 2018 –11 – 09  
 
                                                                           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 2018 r. poz. 121,     
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 

1 236/5 Ostrówek 0,3000 SR1W/00044523/9 Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona, 
nieutwardzona; częściowo 
użytkowana rolniczo jako grunty 
orne, w pozostałej części 
zadrzewiona i zakrzewiona; kształt 
działki zbliżony do prostokąta ; 
nieruchomość pozbawiona jest 
dostępu do drogi publicznej; nie 
jest uzbrojona w żadne urządzenia 
infrastruktury technicznej;                 
w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomość 
położona jest w terenie działalności 
górniczej związanej z eksploatacją 
węgla brunatnego „Złoczew” 

brak planu 8 100 zł 
(zw. z 
VAT) 

                                          
Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej przetarg zostanie ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do 
przedmiotowej działki. 
 
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 09.11.2018 r. do 30.11.2018 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 2018 r. poz. 121, z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości              
w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r. 
 
Nabywcą nieruchomości oznaczonej nr działki 236/5 o pow. 0,3000 ha położonej w Ostrówku może być osoba, która spełnia 
warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U. z 2018 r. poz. 1405, z 
późniejszymi zmianami/ 
 


