
Lp. Nr działki Ark.

Powierzchnia 

nieruchomości 

[ha]

Nr księgi wieczystej 

lub inny dokument 

będący podstawą 

własności 

Położenie 

nieruchomości
Opis nieruchomości

Przeznaczenie działki w planie 

zagospodarowania przestrzennego       

i sposób zagospodarowania

Przeznaczenie
Termin 

zagospodarowania
Cena nieruchomości

Termin do 

złożenia wniosku 

przez osoby, 

którym 

przysługuje 

pierwszeństwo 

w nabyciu

1 163/5 2 0,0603 KI1B/00033109/1
obręb Potok, 

gmina Szydłów

Nieruchomość gruntowa zabudowana 

położona w miejsowości Potok. Działka 

w kształcie nieregularnym, zabudowana 

budynkiem mieszkalnym  kostrukcji 

drewnianej, stan budynku zły.Działka 

posiada uzbrojenie w postaci energii 

elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji 

oraz szamba, telefonicznej. 

Zgodnie z MPZP* nieruchomość 

leży na terenie oznaczonym 

symbolem UP(Z),M- tereny 

istniejących obiektów usług 

publicznych, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem UP 

uzupełniono, w nawiasach, 

dodatkowym symbolem funkcji 

użytkowej tych obiektów (Z) 

zdrowie, z możliwością zmainy 

funkcji na mieszkalną M.

sprzedaż 

nieruchomości w 

przetargu ustnym 

nieograniczonym n
ie

 d
o

ty
cz

y

19 270,00 zł 

(słownie: 

dziewiętnaście 

tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt 

złotych)

n
ie

 d
o

ty
cz

y

*Uchwała Nr XXIII/112/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 103, poz. 1496) 

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

OGŁOSZENIE z dnia 15 stycznia 2021 r.

podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI gruntowych stanowiących własność Gminy Szydłów, przeznaczonych do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym

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

BURMISTRZ MIASTA I 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 2020 r., poz. 65 z późn. zm) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowie: Nr XXVI/153/2020 z dnia 26 listopada 

2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłów, położonej w miejscowości Potok. 

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

Do wylicytowanej ceny sprzedaży terenów pod zabudowę zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.



*Uchwała Nr XXIII/112/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 103, poz. 1496) 


