														Załącznik  nr 1 do Zarządzenia OA 0050.08.2020
														Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
														z dnia  09 stycznia 2020  r.

1.	Podana w niniejszym wykazie cena przestaje obowiązywać po 16 grudnia 2020 r.
2.	W terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu mogą złożyć wnioski osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. 2348).
	Położenie i opis nieruchomości
	Cena i warunki nabycia

Smogulec działka nr. 2

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,9500 ha zapisana       w KW PO1B/00059284/2 leży poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego     gminy Gołańcz. Uchwała Rady Miasta i Gminy Gołańcz XXX/288/13 z dnia 26 listopada 2013 roku dla działki nr 2 przewiduje tereny rolne w obszarze priorytetów dla ochrony środowiska. Teren działki 2 leży w granicach chronionego krajobrazu.



cena wywoławcza wynosi:
15.000,00 zł. 
(słownie złotych: piętnaście tysięcy  00/100)
.
Cena  zapłacona  zostanie w całości trzy dni przed podpisaniem umowy              kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Czerlin nr. 234/2
Działka  o numerze ewidencyjnym 234/2 i powierzchni  1,2562 ha, zapisana w KW PO1B/00014179/6, położona w obrębie geodezyjnym Czerlin, gm. Gołańcz leży poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz  zatwierdzonym uchwałą XXX/288/13 Rady Miasta i Gminy w Gołańczy z dnia 26.11.2013r. ww działka leży na obszarze przewidywanym na tereny rolne. Działka 234/2 nie jest objęta programem rewitalizacji. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przeznaczona do zalesienia na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Teren działki nie jest objęty inwestycja celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy, które powodują zmianę sposobu użytkowania nieruchomości. Zgodnie  z ewidencja gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest jako grunt orny RIVa,  RIVb oraz nieużytki.


cena wywoławcza wynosi:
44.700,00 zł.
(słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące siedemset 00/100)
.
Cena  zapłacona  zostanie w całości trzy dni przed podpisaniem umowy              kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.


Gołańcz ul. Klasztorna nr. 963/22

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0,6203 ha.  Nieruchomości gruntowe niezabudowane  zapisane w KW PO1B/00055476/7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz działki o numerach 964/17, 963/22, 963/23 i 963/25 przeznaczone są na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej P/U 9.2, natomiast działka nr. 964/18 na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów                         z dopuszczeniem zabudowy usługowej P/U 9.3.

cena wywoławcza wynosi:
66.200,00 zł. + 23% VAT
(słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy  00/100)
.
Cena  zapłacona  zostanie w całości trzy dni przed podpisaniem umowy              kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Jeziorki działka nr. 42

Nieruchomość gruntowanie niezabudowana o powierzchni 0,1300 ha zapisana w KW PO1B/00052907/7 leży poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz. Teren działki nie jest objęty decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy, które powodują zmianę zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowana i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz działka przewidziana jest na teren rolne.  Nieruchomość oznaczona jest jako grunt orny RIVb.

cena wywoławcza wynosi:
7.500,00 zł. 
(słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100)
.
Cena  zapłacona  zostanie w całości trzy dni przed podpisaniem umowy              kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Chawłodno działka nr. 98

Nieruchomość gruntowanie niezabudowana o powierzchni 0,6000 ha zapisana w KW PO1B/00058605/2 leży poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz. Teren działki nie jest objęty decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy, które powodują zmianę zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowana i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz działka przewidziana jest na teren rolne.  Nieruchomość oznaczona jest jako grunt orny RIVa – 0,1800 ha,                             RV – 0,3700ha, N - 0,0500 ha.

cena wywoławcza wynosi:
27.000,00 zł. 
(słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy 00/100)
.
Cena  zapłacona  zostanie w całości trzy dni przed podpisaniem umowy              kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.






Czeszewo działka nr. 34

Nieruchomość gruntowanie niezabudowana o powierzchni 1,8100 ha zapisana w KW PO1B/00026473/4. Dla działki 34 obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Morakowo i Czeszewo, przejętego Uchwałą Nr XL/424/18 Rady MiG Gołańcz z dnia 26 września 2018 r. ww działka przeznaczona jest na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej P/U Nieruchomość oznaczona jest jako grunt orny RIVa.
cena wywoławcza wynosi:
197.300,00 zł. + 23%
(słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta 00/100)
.
Cena  zapłacona  zostanie w całości trzy dni przed podpisaniem umowy              kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Kujawki działka nr. 12/6

Nieruchomość gruntowanie niezabudowana o powierzchni 0,0200 ha zapisana w KW PO1B/00033374/2. Dla działki 12/6 obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego przejętego Uchwałą Nr XXXIX/278/06 Rady MiG Gołańcz z dnia 30 marca 2006 r. ww działka przeznaczona jest na tereny rolnicze z ograniczonym prawem zabudowy. Nieruchomość oznaczona jest jako grunt orny RIVa – 0,0100ha, RV – 0,0100ha.

cena wywoławcza wynosi:
900,00 zł. 
(słownie złotych: dziewięćset  00/100)
.
Cena  zapłacona  zostanie w całości trzy dni przed podpisaniem umowy              kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Kujawki działka nr. 12/1

Nieruchomość gruntowanie niezabudowana o powierzchni 0,0400 ha zapisana w KW PO1B/00033374/2. Dla działki 12/1 obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego przejętego Uchwałą Nr XXXIX/278/06 Rady MiG Gołańcz z dnia 30 marca 2006 r. ww działka przeznaczona jest na tereny rolnicze z ograniczonym prawem zabudowy. Nieruchomość oznaczona jest jako grunt orny PsVI – 0,0300ha, RV – 0,0100ha.

cena wywoławcza wynosi:
1.900,00 zł. 
(słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset  00/100)
.
Cena  zapłacona  zostanie w całości trzy dni przed podpisaniem umowy              kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Chojna działka nr. 217/6

Nieruchomość gruntowanie niezabudowana o powierzchni 0,0471 ha zapisana w KW PO1B/00025712/5. Dla działki 217/6 obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego przejętego Uchwałą Nr XXXIX/278/06 Rady MiG Gołańcz z dnia 30 marca 2006 r. ww działka przeznaczona jest na tereny rolnicze z ograniczonym prawem zabudowy. Nieruchomość oznaczona jest jako grunt orny RV – 0,0471 ha
cena wywoławcza wynosi:
2.500,00 zł. 
(słownie złotych: dwa tysiące pięćset  00/100)
.
Cena  zapłacona  zostanie w całości trzy dni przed podpisaniem umowy              kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Chojna działka nr. 217/5

Nieruchomość gruntowanie niezabudowana o powierzchni 0,0461 ha zapisana w KW PO1B/00025712/5. Dla działki 217/5 obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego przejętego Uchwałą Nr XXXIX/278/06 Rady MiG Gołańcz z dnia 30 marca 2006 r. ww działka przeznaczona jest na tereny rolnicze z ograniczonym prawem zabudowy. Nieruchomość oznaczona jest jako grunt orny RV 
cena wywoławcza wynosi:
2.500,00 zł. 
(słownie złotych: dwa tysiące pięćset  00/100)
.
Cena  zapłacona  zostanie w całości trzy dni przed podpisaniem umowy              kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Chojna działka nr. 217/4

Nieruchomość gruntowanie niezabudowana o powierzchni 0,0815 ha zapisana w KW PO1B/00025712/5. Dla działki 217/4 obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego przejętego Uchwałą Nr XXXIX/278/06 Rady MiG Gołańcz z dnia 30 marca 2006 r. ww działka przeznaczona jest na tereny rolnicze z ograniczonym prawem zabudowy. Nieruchomość oznaczona jest jako grunt orny RV
cena wywoławcza wynosi:
4.400,00 zł. 
(słownie złotych: cztery tysiące czterysta  00/100)
.
Cena  zapłacona  zostanie w całości trzy dni przed podpisaniem umowy              kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Chojna działka nr. 213

Nieruchomość gruntowanie niezabudowana o powierzchni 0,0600 ha zapisana w KW PO1B/00025712/5. Dla działki 213 obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego przejętego Uchwałą Nr XXXIX/278/06 Rady MiG Gołańcz z dnia 30 marca 2006 r. ww działka przeznaczona jest na tereny rolnicze z ograniczonym prawem zabudowy. Nieruchomość oznaczona jest jako grunt orny RV
cena wywoławcza wynosi:
3.200,00 zł. 
(słownie złotych: trzy tysiące dwieście  00/100)
.
Cena  zapłacona  zostanie w całości trzy dni przed podpisaniem umowy              kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Chojna działka nr. 212

Nieruchomość gruntowanie niezabudowana o powierzchni 0,0600 ha zapisana w KW PO1B/00025712/5. Dla działki 212 obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego przejętego Uchwałą Nr XXXIX/278/06 Rady MiG Gołańcz z dnia 30 marca 2006 r. ww działka przeznaczona jest na tereny rolnicze z ograniczonym prawem zabudowy. Nieruchomość oznaczona jest jako grunt orny RV
cena wywoławcza wynosi:
3.200,00 zł. 
(słownie złotych: trzy tysiące dwieście  00/100)
.
Cena  zapłacona  zostanie w całości trzy dni przed podpisaniem umowy              kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Chojna działka nr. 166/10

Nieruchomość gruntowanie niezabudowana o powierzchni 0,3174 ha zapisana w KW PO1B/00025712/5. Dla działki 166/10 obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego przejętego Uchwałą Nr XXXIX/278/06 Rady MiG Gołańcz z dnia 30 marca 2006 r. ww działka przeznaczona jest na tereny zabudowy zagrodowej z dopuszzeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, handlu i usług (240 m2), tereny usługowe (120 m2), tereny dróg lokalnych (70 m2). 
cena wywoławcza wynosi:
40.200,00 zł. +23%
(słownie złotych: czterdzieści tysięcy dwieście  00/100)
.
Cena  zapłacona  zostanie w całości trzy dni przed podpisaniem umowy              kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.



Wywieszono na tablicy ogłoszeń ……………………….

