
Załącznik do  
Zarządzenia nr 72/2018  
Wójta Gminy Suchożebry  
z dnia 15 października 2018 r. 

WYKAZ 

Nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Suchożebry przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
 

 
 
l.p. 
 
 

Oznaczenie 
nieruchomości 

według KW  
 

Oznaczenie 
geodezyjne 

nieruchomoś
ci. 

Numer działki 

Powierzchnia 
Nieruchomości 

w ha 

Opis nieruchomości 
 

Cena 
nieruchomości 

brutto 

Forma sprzedaży 
nieruchomości 

 
1. 
 

SI1S/00102315/6 
 
 
 
 

Działka nr 
833/1 obręb 
Kownaciska 

 
 

0,0050 

Nieruchomość gruntowa położona przy 
skrzyżowaniu drogi asfaltowej z drogą gruntową w 
sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, 
jednorodzinnej, w pobliżu osiedla domów 
jednorodzinnych. Działka wąska, niezabudowana. 
Teren przyległy uzbrojony w energię elektryczną, 
sieć wodno-kanalizacyjną i gazową. 

950 zł 

Sprzedaż 
bezprzetargowa na 
powiększenie 
nieruchomości 
sąsiedniej   

 
2. 
 
 
 
 
 
 

SI1S/00102315/6 
 
 
 
 
 

Działka nr 
833/2 obręb 
Kownaciska 

 

0,0071 

Nieruchomość gruntowa położona przy 
skrzyżowaniu drogi asfaltowej z drogą gruntową w 
sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, 
jednorodzinnej, w pobliżu osiedla domów 
jednorodzinnych. Działka wąska, niezabudowana. 
Teren przyległy uzbrojony w energię elektryczną, 
sieć wodno-kanalizacyjną i gazową. 

1349 zł 
 
 

Sprzedaż 
bezprzetargowa na 
powiększenie 
nieruchomości 
sąsiedniej   

 
3. 
 
 
 

SI1S/00102315/6 
 
 
 
 

Działka nr 
833/4 obręb 
Kownaciska 

 
 

0,0013 
 

Nieruchomość gruntowa wąska, niezabudowana, 
położona po prawej stronie drogi asfaltowej (w 
głębi) Borki Siedleckie – Kownaciska. Położone w 
sąsiedztwie terenów niezabudowanych, 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zagrodowej, lasu, niedaleko osiedla domów 
jednorodzinnych. Teren wzdłuż drogi asfaltowej 
uzbrojony w energię elektryczną, sieć wodno – 
kanalizacyjną i gazową. 

247 zł 
 

Sprzedaż 
bezprzetargowa na 
powiększenie 
nieruchomości 
sąsiedniej   



 
4. 
 

SI1S/00102315/6 
 
 
 
 

Działka nr 
833/5 obręb 
Kownaciska 

 
 

0,0020 
 

Nieruchomość gruntowa wąska, niezabudowana, 
położona po prawej stronie drogi asfaltowej (w 
głębi) Borki Siedleckie – Kownaciska. Położone w 
sąsiedztwie terenów niezabudowanych, 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zagrodowej, lasu, niedaleko osiedla domów 
jednorodzinnych. Teren wzdłuż drogi asfaltowej 
uzbrojony w energię elektryczną, sieć wodno – 
kanalizacyjną i gazową.

 

380 zł 

Sprzedaż 
bezprzetargowa na 
powiększenie 
nieruchomości 
sąsiedniej   

 
5. 
 

SI1S/00102315/6 
 
 
 
 

Działka nr 
833/6 obręb 
Kownaciska 

 
 

0,0038 
 

Nieruchomość gruntowa wąska, niezabudowana, 
położona po prawej stronie drogi asfaltowej (w 
głębi) Borki Siedleckie – Kownaciska. Położone w 
sąsiedztwie terenów niezabudowanych, 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zagrodowej, lasu, niedaleko osiedla domów 
jednorodzinnych. Teren wzdłuż drogi asfaltowej 
uzbrojony w energię elektryczną, sieć wodno – 
kanalizacyjną i gazową. 

722 zł 

Sprzedaż 
bezprzetargowa na 
powiększenie 
nieruchomości 
sąsiedniej   

 
6. 
 
 
 
 
 
 

SI1S/00102315/6 
 
 
 
 
 

Działka nr 
833/7 obręb 
Kownaciska 

 

0,0037 
 

Nieruchomość gruntowa wąska, niezabudowana, 
położona po prawej stronie drogi asfaltowej (w 
głębi) Borki Siedleckie – Kownaciska. Położone w 
sąsiedztwie terenów niezabudowanych, 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zagrodowej, lasu, niedaleko osiedla domów 
jednorodzinnych. Teren wzdłuż drogi asfaltowej 
uzbrojony w energię elektryczną, sieć wodno – 
kanalizacyjną i gazową. 

703 zł 

Sprzedaż 
bezprzetargowa na 
powiększenie 
nieruchomości 
sąsiedniej   

 
7. 
 
 
 

SI1S/00102315/6 
 
 
 
 

Działka nr 
833/8 obręb 
Kownaciska 

 
 

0,0034 
 

Nieruchomość gruntowa wąska, niezabudowana, 
położona po prawej stronie drogi asfaltowej (w 
głębi) Borki Siedleckie – Kownaciska. Położone w 
sąsiedztwie terenów niezabudowanych, 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zagrodowej, lasu, niedaleko osiedla domów 
jednorodzinnych. Teren wzdłuż drogi asfaltowej 
uzbrojony w energię elektryczną, sieć wodno – 
kanalizacyjną i gazową. 

646 zł 

Sprzedaż 
bezprzetargowa na 
powiększenie 
nieruchomości 
sąsiedniej   



 
8. 
 

SI1S/00102315/6 
 
 
 
 

Działka nr 
833/9 obręb 
Kownaciska 

 
 

0,0174 
 

Nieruchomość gruntowa wąska, niezabudowana, 
położona po prawej stronie drogi asfaltowej (w 
głębi) Borki Siedleckie – Kownaciska. Położone w 
sąsiedztwie terenów niezabudowanych, 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zagrodowej, lasu, niedaleko osiedla domów 
jednorodzinnych. Teren wzdłuż drogi asfaltowej 
uzbrojony w energię elektryczną, sieć wodno – 
kanalizacyjną i gazową. 

3305 zł 

Sprzedaż 
bezprzetargowa na 
powiększenie 
nieruchomości 
sąsiedniej   

 
 

1. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni – od dnia 31 października 2018 r. do dnia 20 listopada 2018 r. na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy w Suchożebrach. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  
w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. W terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 grudnia 2018 r. przyjmowane są wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz.U z 2018 poz. 121).  

3. Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Suchożebrach, ul. A. Ogińskiej 11, 08 – 125 
Suchożebry, pokój nr 11 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30 lub pod numerem telefonu (025) 6314515 wew. 43 

 

 

 

 

WÓJT GMINY SUCHOŻEBRY 

/-/ JACEK ŚWIRSKI 
 

https://sip.lex.pl/#/act/16798871/2317560?keyword=gospodarka%20nieruchomo%C5%9Bciami&cm=SFIRST

