Załącznik do zarządzenia Nr 68/2017 Wójta Gminy Łąck z dnia 10 lipca 2017r. Wywieszono dnia 11.07.2017r. na okres 21 dni .
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu, stanowiących własność Gminy Łąck .
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 820) podaje się do
publicznej wiadomości, że przeznaczono do sprzedaży następujące nieruchomości :
położenie
oznaczenie nieruchomości
przeznaczenie nieruchomości wg
cena
Forma zbycia
nieruchomości
wg księgi wieczystej
opis nieruchomości
miejscowego planu zagospodarowania
nieruchomości
oraz katastru
przestrzennego oraz symbol terenu
nieruchomości
1 Gmina Łąck
składająca się z działek:
Działki
stanowią
nieruchomość
gruntową Dla obszaru, na którym znajdują 184 000,00 + VAT przetarg
obręb PSO Łąck
35/5, pow. 0,3361 ha
niezabudowaną, składającą się z dwóch działek się nieruchomości obowiązuje Miejscowy
ustny
3/119, pow. 0,0388 ha
położonych w obrębie ewidencyjnym PSO Łąck, Plan Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z do art. 41 nieograniczony
0,3749 ha
gmina Łąck. Nieruchomość ma zapewniony dostępu dla części wsi Łąck, powiat płocki, ustawy z dnia 11
Księga wieczysta
do drogi publicznej. Zlokalizowana jest w sąsiedztwie zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w marca 2004 r. o
PL1G/00025522/2
drogi krajowej nr 60, która komunikuje doskonale Łącku Nr V/47/2011 z dnia 29.06.2001r. podatku od
towarów i usług
PL1G/00025193/6
Łąck z miastami takimi jak: Warszawa, Płock, Kutno. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 4891 z
(t.j. Dz. U. z 2017 r.
Odległość w linii prostej wynosi 11 km do Płocka i dnia 02.08.2011r.). Teren, na którym poz. 1221; zm.: Dz.
czyni to miejsce atrakcyjną strefą podmiejską.
znajdują się działki oznaczony jest U. z 2016 r. poz.
symbolem
MW
–
zabudowa 2024.)
mieszkaniowa wielorodzinna.
2 Gmina Łąck
obręb Władysławów

Działka:
84/6, pow. 0,0700 ha
Księga wieczysta
PL1G/00002540/7

Działka o kształcie zbliżonym do prostokątnego i
powierzchni 700m2. Nieruchomość niezabudowana,
porośnięta roślinnością trawiastą, częściowo
przylega do nieruchomości ogrodzonych. Działka
posiada dostęp do gruntowej drogi wewnętrznej
zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 84/9. Na
terenie przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane
jest kablowe przyłącze elektryczne (Z-2-03- S4-1281),
ponadto działka posiada dostęp do wodociągu
gminnego.

Dla obszaru, na którym znajduje się
nieruchomość, obecnie brak jest
obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków
rozwoju zagospodarowania
przestrzennego gminy Łąck
przedmiotowa działka zlokalizowana jest
na terenie przeznaczonym do zabudowy
i zagospodarowania oraz tereny
zabudowane wg dominującej lub
wyłącznej funkcji związanej z
prowadzonym gospodarstwem rolnym.
Dla przedmiotowej działki została
wydana decyzja o warunkach zabudowy
dla inwestycji: budowa budynku
mieszanego jednorodzinnego jako lokalu
socjalnego.

21 000,00 + VAT
zgodnie z do art. 41
ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o
podatku od
towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1221; zm.: Dz.
U. z 2016 r. poz.
2024.)

Przetarg
ustny
nieograniczony

Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionych w wykazie służy roszczenie w ich nabyciu na podst. art. 34 ust. 1, pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych
przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
Bliższych informacji uzyskać można w pok. nr 10 Urzędu Gminy w Łącku.
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