
Krzyżanów, dnia 9 grudnia 2016 roku. 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONYCH   

DO  SPRZEDAŻY  BEZ PRZETARGU 

 

Wójt Gminy Krzyżanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art.37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, 

z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271, 1579.) oraz uchwały Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 listopada 

2016 r. NR XIII/159/2016 podaje do publicznej wiadomości, informację o przeznaczeniu do 

sprzedaży w drodze bez przetargowej następującej nieruchomości będącej własnością Gminy 

Krzyżanów w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: 

 

 Nieruchomość niezabudowana w miejscowości Kaszewy Dworne, obręb geodezyjny 

Kaszewy Dworne, oznaczona numerem ewidencyjnym działki nr 19/5 o pow. 0,2601 

ha. Stan prawny nieruchomości ujawniony w Sądzie Rejonowym w Kutnie nr 

LD1K/00047136/5. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanów 

nieruchomość oznaczona jest symbolem 3.RP.1 – teren upraw polowych. Sprzedaż 

dokonywana na podstawie art. 37. ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o 

gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65, 

1250, 1271, 1579.) z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległych oznaczonych numerami: działka 21/1 o pow. 9,2558 ha, 

oraz działka 20 o pow. 0,15 ha obręb geodezyjny Kaszewy Dworne, położonej w 

miejscowości Kaszewy Dworne. 

. 

 Cena nieruchomości w miejscowości Kaszewy Dworne oznaczonej numerem działki   

19/5 o pow. 0,2601 ha, obręb geodezyjny Kaszewy Dworne wynosi 21.302,00 zł 

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwa złote 00/100).  

 Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Krzyżanów informuje, iż termin zgłoszenia 

wniosku nabycia wyżej wymienionych nieruchomości w drodze pierwszeństwa 

upływa  23 stycznia 2017 roku. 

 

 Informacje szczegółowe dot. nieruchomości ujętych przedmiotowym wykazem 

dostępne pod nr. tel:  24-356-29-06, lub w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr. 7.  

 

 Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni. 

 

                                                                                                            WÓJT 

mgr.inż Tomasz Jakubowski 

 


