OGŁOSZENIE
Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk. Wykazy będą
wywieszone od 13 września 2017 r. do 4 października 2017 r.

Pasłęk 2017.09.01

Wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami
jednolity tekst w Dz. U z 2016 poz. 2147 z późn. zm.

L. Położenie nierucho- Nr księgi Nr i powieOpis nieruchomości
p. mości
wieczystej rzchnia działki

1
1.

2.

2

3

4

Pasłęk
Ul. Długa

EL1E/00044 dz. nr 322/91
817/3
o pow. 613m2

Pasłęk
Ul. Długa

EL1E/00044 dz. nr 322/94
817/3
o pow. 454m2

5

Uzbrojenie
działki w
urządzenia
komunalne

6

Działki gruntu są niezabudowane. Położone - sieć elek.
- sieć wod.
są w skrajnej części
- sieć kanaliz.
miasta. Otoczenie stanowią obiekty mieszkalne.
Posiadają pośredni
- sieć elek.
dostęp do ulicy
- sieć wod.
Długiej.
- sieć kanaliz

Przeznaczenie Forma sprzeda- Cena w zł
nieruchomo- ży działki
ści i sposób
lokalu
jej zagospodarowania
7
Uzupełnienie
działki budowlanej.

Uzupełnienie
działki budowlanej.

8
własność

własność

9

27.600
+ 23% Vat

20.900
+ 23% Vat

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać
wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. 25.10.2017r.

Pasłęk 2017.09.01
Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst w Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn.
zm.

L. Położenie nierucho- Nr księgi Nr i powieOpis nieruchomości
p. mości
wieczystej rzchnia działki

1
1.

2
Kronin nr 11 /1A
gm. Pasłęk

3

4

EL1E/00023 dz. nr 34
865/1
o pow. 6.400m2
udz. 5/100

5

Uzbrojenie
działki w
urządzenia
komunalne

6

Lokal użytkowy nr 1A znajduje się na parterze w budy- - sieć elek.
nku murowanym ,częściowo - sieć wod.
podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym z dachem
krytym dachówką.
W lokalu znajduje się pomie
szczenie użytkowe i magazynowe.
Pow. użytkowa lokalu
37,81m².
Lokal będzie użytkowany
w ramach sprzedawanego
udziału 5/100 części.
Nieruchomość jest zlokalizowana
na
obszarze
n
zagospodarowanym i zabudowanym. Wokół znajdują się budynki mieszkalne,
siedliska rolne, pola uprawne
i łąki.

Przeznaczenie Forma sprzeda- Cena w zł
nieruchomo- ży działki
ści i sposób
lokalu
jej zagospodarowania
7
Lokal użytkowy

8
współwłasność

9
13.600

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać
wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 25.10.2017r.

Pasłęk 2017.09.01

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami
jednolity tekst w Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.

L. Położenie nierucho- Nr księgi Nr i powieOpis nieruchomości
p. mości
wieczystej rzchnia działki

1

2

1.

Rzeczna
gm. Pasłęk

3

4

EL1E/00076 dz. nr 518/1
085/5
o pow. 154 m2

5
Nieruchomość jest zlokalikowana na terenie zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowousługowej oraz na
obszarze ochrony
układu ruralistycznego
wsi. Teren działki nie
jest zabudowany.
Dojazd do nieruchomości jest zapewniony.

Uzbrojenie
działki w
urządzenia
komunalne

6

Przeznaczenie Forma sprzeda- Cena w zł
nieruchomo- ży działki
ści i sposób
lokalu
jej zagospodarowania
7

- sieć elek.
Uzupełnienie po- sieć wod.
siadanej działki
- sieć kan.
gruntu.
- droga utwardzona

8
własność

9
1.800
+ 23% Vat

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać
wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 25.10.2017r.

Pasłęk 2017.09.01

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami
jednolity tekst w Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.

L. Położenie nierucho- Nr księgi Nr i powieOpis nieruchomości
p. mości
wieczystej rzchnia działki

1

2

3

4

5

Uzbrojenie
działki w
urządzenia
komunalne

Przeznaczenie Forma sprzeda- Cena w zł
nieruchomo- ży działki
ści i sposób
lokalu
jej zagospodarowania

6

7

8

9

.

1.

Rzeczna
gm. Pasłęk

EL1E/00076 dz. nr 518/2
085/5
o pow. 1.627m2

Nieruchomość jest zlokalizowana
na terenie zabudowy mieszkaniowej
i mieszkaniowo-usługowej oraz na
obszarze ochrony układu ruralistycznego wsi.
Teren nieruchomości jest zabudowany budynkiem użytkowym o p.u.
151,51m², murowano - drewnianym
z dachem krytym dachówką. Stan
techniczny budynku jest niedostateczny i należy go przeznaczyć do
rozbiórki. Budynek nie przedstawia
wartości.
Dojazd do nieruchomości jest
utwardzony.

- sieć elek.
- sieć wod.
- sieć kan.
- droga utw.

Na cele zabudowy
mieszkaniowej
i mieszkaniowo- usługowej

własność

17.400
+ 23% Vat

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski
o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 25.10.2017r.

