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nieruchomo ci przeznaczonych do sprzeda y

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Stawiguda
podaje do publicznej wiadomo ci wykaz nieruchomo ci, przeznaczonej do sprzeda y.
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3 Dzia ka po ona na terenie obr bu
Stawiguda, gmina Stawiguda,  po ród
zabudowy mieszkaniowej, przy lesie, w
pobli u trakcji kolejowej Olsztyn-
Warszawa. Dzia ka niezagospodarowana,
niezabudowana,  poro ni ta traw ,
zakrzewiona, o nieregularnym kszta cie.
Dost p z drogi publicznej o nawierzchni z
kostki brukowej (ulica D bowa).W zasi gu
podstawowej infrastruktury technicznej.

Brak planu
zagospodarowania
przestrzennego

W Studium
Uwarunkowa  i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Stawiguda – zabudowa
mieszkalno –
us ugowa.

160.000,00z
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Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2017r. do dnia 31.08.2017r. na tablicy og osze  w siedzibie Urz du Gminy Stawiguda
i w so ectwie Stawiguda oraz dost pny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy  Stawiguda pod adresem www.bip.stawiguda.pl oraz na stronie Monitora
Samorz dowego pod adresem www.otoprzetargi.pl.

Podatek VAT w stawce obowi zuj cej na dzie  sprzeda y, zostanie doliczony do ceny nieruchomo ci.
UWAGA! Osoby, którym przys uguje pierwsze stwo w nabyciu nieruchomo ci na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo ciami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) winny z  wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomo ci, tj. do dnia
21.09.2017 r.

Wójt Gminy Stawiguda
(-) Irena Derdo

http://www.bip.stawiguda.pl/
http://www.otoprzetargi.pl./

