
Lp. Nr działki
Powierzchnia 

nieruchomości [ha]
Nr księgi wieczystej

Położenie 

nieruchomości
Opis nieruchomości

Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania 

przestrzennego                          i sposób 

zagospodarowania

Przeznaczenie

Ternim 

zagospo- 

darowania

Cena nieruchomości

Termin do złożenia 

wniosku przez osoby, 

którym przysługuje 

pierszeństwo w nabyciu

Uwagi

237/1 0,1168

Nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowanie. 

0,0500

obręb 

KOTUSZÓW, 

gmina Szydłów

zgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Szydłów nieruchomość 

stanowi teren oznaczony symbolem M,U-1- 

zabudowa mieszkaniowa, oraz lokalizacja usług lub 

innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej, na 

terenach już zabudowanych lub częściowo 

zabudowanych

dla każdej z działek: 

sprzedaż              

bezprzetargowo na rzecz 

użytkownika 

wieczystego zgodnie z 

art. 32 ust. 1 oraz art.. 

37 ust. 2 pkt. 5  ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce 

nieruchomościami

2

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłów w dniu: ………………………………, zdjęto w dniu …………………………..…….

237/2 0,0366

nieruchomość oddana w 

użytkowanie wieczyste,  

zabudowana budynkiem 

stanowiącym odrębną 

nieruchomość i własność 

użytkownika wieczystego, 

stanowiąca według ewidencji 

gruntów nieużytki N

nie dotyczy

wartość rynkowa prawa własności gruntu: 

5.710,00 zł;                                               

wartośc rynkowa prawa użytkowania 

wieczystego: 3.600,00 zł;                                  

różnica między dwoma w/w wartościami: 

2.110,00 zł                                                                       

koszty przygotowania nieruchomości do 

zbycia, które pokrywa kupujący: 550,00 zł;                                                                            

łączna cena sprzedaży wynosi:                                    

2.660,00 zł netto + należny podatek VAT w 

wysokości 23%, tj. 2.660,00 zł + 611,80 zł =  

3.271,80 zł brutto

nie dotyczy

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szydłowie oraz na stronie internetowej www.szydlow.bip.jur.pl.

wartość rynkowa prawa własności gruntu: 

63.420,00 zł;                                                                             

wartośc rynkowa prawa użytkowania 

wieczystego: 54.160,00 zł;                                                            

różnica między dwoma w/w wartościami: 

9.260,00 zł                                                               

koszty przygotowania nieruchomości do 

zbycia, które pokrywa kupujący: 650,00 zł;                                                                            

łączna cena sprzedaży wynosi:                                

9.910,00 zł netto + należny podatek VAT w 

wysokości 23%, tj. 9.910,00 zł + 2.279,30 zł = 

12.189,30 zł brutto

nie dotyczy

nabywca ponosi 

również koszty 

zawarcia aktu 

notarialnego

nabywca ponosi 

również koszty 

zawarcia aktu 

notarialnego

OGŁOSZENIE z dnia 20 października 2017 r. 

WÓJT GMINY SZYDŁÓW
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260,  z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 1595),  Uchwał Rady Gminy Szydłów Nr XXXIV/217/2017  z dnia 

28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowie - działek nr 237/1 i nr 237/2, stanowiących własność Gminy 

Szydłów oraz Uchwał Rady Gminy Szydłów Nr XXXVI/228/2017  z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Kotuszowie - działka nr 639/1, stanowiącej 

własność Gminy Szydłów

podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Szydłów, przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczytego w trybie bezprzetargowym

1

działki nr 237.1 i 237/2 stanowią 

jedną nieruchomość i całość 

gospodarczą, nieruchomość 

oddana w użytkowanie 

wieczyste,  zabudowana 

budynkiem stanowiącym 

odrębną nieruchomość i 

własność użytkownika 

wieczystego, stanowiąca według 

ewidencji gruntów grunty rolne 

zabudowane Br-RV

obręb 

SZYDŁÓW, 

gmina Szydłów

zgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Szydłów nieruchomość 

stanowi obszar oznaczony symbolem U,M-1- tereny 

zabudowy mieszkaniowej oraz związanej z usługami

nie dotyczy

639/1 KI1B/00049365/8

KI1B/00068885/8


