
 
Ogłoszenie GR.GN.6840. 2  .2022 

Wójta Gminy Herby z dnia 08.07.2022r. 
w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia  

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899./ podaję do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 

 
Wzywa się osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, do 

złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia. 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 08.07.2022r. do dnia 29.07.2022r. 
 
 
Herby, dnia 08.07.2022r. 

l.p. Nr działki Nr 
księgi wieczystej 

Położenie Karta 
mapy 

Opis nieruchomości 
 

Cena 
wywoławcza w zł 
wraz z VAT 23%  

 
1. 

 
1329/429 

 
CZ1L/00020334/7 

Dział III i dział IV KW 
wolny od obciążeń 

 
Olszyna 

 
1 obręb 
Olszyna 

Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0929 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego 
działka oznaczona jest symbolem MN2- tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z druga 
linią zabudowy. Działka 1329/429 jest działką narożną przy ul. Jałowcowej i Brzozowej. Działka nie 
jest uzbrojona, natomiast posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej 
oraz gazowej, z możliwością przyłączenia. Nieruchomość winna zostać zagospodarowana zgodnie z 
zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.     

 
74.320,00 zł 

brutto  

 
2. 

 
1330/429 

 
CZ1L/00020334/7 

Dział III i dział IV KW 
wolny od obciążeń 

 
Olszyna 

 
1 obręb 
Olszyna 

Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0717 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego 
działka oznaczona jest symbolem MN2- tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z druga 
linią zabudowy. Działka 1330/429 posiada dostęp do drogi publicznej, ul. Brzozowej. Działka nie jest 
uzbrojona, natomiast posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz 
gazowej, z możliwością przyłączenia.  Nieruchomość winna zostać zagospodarowana zgodnie z 
zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.     

 
57.360,00 zł 

brutto  

 
3. 

 
1331/429 

 
CZ1L/00020334/7 

Dział III i dział IV KW 
wolny od obciążeń 

 
Olszyna 

 
1 obręb 
Olszyna 

Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0705 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego 
działka oznaczona jest symbolem MN2- tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z druga 
linią zabudowy. Działka 1331/429 posiada dostęp do drogi publicznej, ul. Brzozowej. Działka nie jest 
uzbrojona, natomiast posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz 
gazowej, z możliwością przyłączenia.  Nieruchomość winna zostać zagospodarowana zgodnie z 
zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.     

 
56.400,00 zł 

brutto  


