
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Położenie, nr działki
i pow., nr k.w.

Opis nieruchomości Przeznaczenie  w planie Cena nieruchomości

1. Położenie: 
obręb Wilczyn, 
gm.Wilczyn

- nr ew. działki 255/3 
o pow.  0,2920 ha , 
prąd - tak, w pobliżu 
sieć kanalizacyjna,    
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- nr ew. działki 255/4 
o pow. 0,1658 ha, 
prąd - tak,                  
sieć kanalizacyjna- 
tak,  woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- nr ew. działki 255/5 
o pow. 0,1156 ha, 
prąd -tak, sieć 
kanalizacyjna - tak,    
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej

- nr ew. działki 255/6 
o pow. 0,1163 ha, 
prąd-tak, sieć 
kanalizacyjna - tak,    
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- nr ew. działki 255/7 
o pow. 0,1188 ha, 
prąd – tak , sieć 
kanalizacyjna - tak,    
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- nr ew. działki 255/8 
o pow. 0,1214 ha, 
prąd – tak, sieć 
kanalizacyjna – tak, 
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

Nr KW 
KN1N/00071295/6

Do sprzedaży w drodze 
przetargu działki 
budowlane położone w 
obrębie Wilczyn przy ul.
Cegielińskiej z 
przeznaczeniem pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne.

W oparciu o ustalenia planu zagospodarowania
przestrzennego  dla  terenów  części
miejscowości gminy Wilczyn, zatwierdzonego
uchwałą nr IV/41/2018 Rady Gminy Wilczyn z
dnia 28 grudnia 2018 r. teren oznaczono jako
MN  –  teren  zabudowy  mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Wartość 
nieruchomości :

 - dz. 255/3 – 
55.540,00 zł 
/pięćdziesiątpięćtysię
cypięćsetczterdzieści 
złgr00                    
plus 23% VAT

- dz. 255/4 – 
34.150,00 zł 
/trzydzieściczterytysią
cestopięćdziesiątzł 
gr00/ plus 23% VAT

- dz. 255/5 – 
23.810,00 zł 
/dwadzieściatrzytysią
ceosiemsetdziesiećzł 
gr00/                     
plus 23% VAT

- dz. 255/6 -

23.960,00 zł 
/dwadzieściatryztysią
cedziewięćsetsześćdzi
esiątzłgr00/ plus 23% 
VAT

- dz. 255/7 - 
22.110,00 zł 
/dwadzieściadwatysią
cestodziesięćzłgr00/ 
plus 23% VAT

- dz. 255/8 - 
22.590,00 zł 
/dwadzieściadwatysią
cepięćsetdziewięćdzie
siątzłgr00/ plus 23% 
VAT



- nr ew. działki 255/9 
o pow. 0,1316 ha, 
prąd – tak, sieć 
kanalizacyjna – tak, 
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- nr ew. działki 256/5 
o pow. 0,1194 ha, 
prąd – nie, sieć 
kanalizacyjna – tak, 
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- nr ew. działki 256/6 
o pow. 0,1469 ha, 
prąd – nie, sieć 
kanalizacyjna – tak, 
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- nr ew. działki 256/7 
o pow. 0,1395 ha, 
prąd – nie, sieć 
wodociagowa – tak, 
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- nr ew. działki 256/8 
o pow. 0,1316 ha, 
prąd – nie, sieć 
kanalizacyjna – tak, 
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- nr ew. działki 256/9 
o pow. 0,1237 ha, 
prąd - nie, sieć 
kanalizacyjna – tak, 
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- nr ew. działki 
256/10                        
o pow.  0,1159 ha, 
prąd – nie, sieć 
kanalizacyjna – tak, 
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- dz. 255/9 – 
23.190,00 zł 
/dwadzieściatrzytysią
cestodziewięćdziesiąt
złgr00/                   
plus 23% VAT

- dz. 256/5 - 
23.400,00 zł 
/dwadzieściatrzytysią
ceczterystazłgr00/ 
plus 23% VAT

- dz. 256/6 - 
30.260,00 zł 
/trzydzieścitysięcydwi
eściesześćdziesiąt/ 
plus 23% VAT

- dz. 256/7 - 
28.740,00 zł 
/dwadzieściaosiemtys
ięcysiedemsetczterdzi
eścizłgr00/ plus 23% 
VAT

- dz. 256/8 - 
27.110,00 zł 
/dwadzieściasiedemty
sięcystodziesięćzł 
gr00/ plus 23 % VAT

- dz. 256/9 – 
25.480,00 zł 
/dwadzieściapięćtysię
cycztwerystaosiemdzi
esiątzłgr00/                
plus 23 % VAT

- dz. 256/10 – 
23.880,00 zł 
/dwadzieściatrzytysią
ceosiemsetosiemdzies
iątzłgr00/ plus 23 % 
VAT



- nr ew. działki 
256/11 o pow. 0,1091
ha, prąd – nie, sieć 
kanalizacyjna – tak, 
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- nr ew. działki 
256/12                        
o pow. 0,1023 ha, 
prąd – nie, sieć 
kanalizacyjna – tak, 
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- nr ew. działki 
256/13                        
o pow. 0,1021 ha, 
prąd – nie, sieć 
kanalizacyjna – tak, 
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- nr ew. działki 
256/14                        
o pow. 0,1032 ha, 
prąd – nie, sieć 
kanalizacyjna – tak, 
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej,

- nr ew. działki 
256/15 o pow. 0,0941
ha, prąd – nie, sieć 
kanalizacyjna- tak, 
woda po drugiej 
stronie drogi 
powiatowej

- dz. 256/11 
22.470,00 zł 
/dwadzieściadwatysią
ceczterystasiedemdzie
siątzłgr00/ plus 
23%VAT

- dz. 256/12 
20.050,00 zł 
/dwadzieściatysięcypi
ęćdziesiątzłgr00/        
plus 23%VAT

- dz. 256/13 
20.010,00 zł 
/dwadzieściatysięcyzł
gr00/                     
plus 23% VAT

- dz. 256/14 
20.230,00 zł 
/dwadzieściatysięcyd
wiścietrzydzieścizł 
gr00/                      
plus 23% VAT

- dz. 256/15  
18.710,00 zł 
/osiemnaścietysięcysi
edemsetdziesięćzł 
gr00/ plus 23% VAT

Uwaga:
Wyznaczony  termin  do  złożenia  ewentualnych  wniosków  przez  osoby,  którym  przysługuje
pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie  art.  34  ust.  1  pkt  1,  2  i  3  ustawy
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm./ upływa z dniem  31.12.2019 r.

          Wójt Gminy Wilczyn
      /-/ Grzegorz Skowroński

Wilczyn, 14.11.2019r.                          


