Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2020
Burmistrza Goliny
z dnia 03 stycznia 2020 roku
Burmistrz Goliny podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204.), że przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomość gruntowe, stanowiąca własność Gminy Golina.
L.P.

1.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI

Jedn.ewid. 301001_5
GOLINA obszar wiejski
Obręb 0001- Adamów
Działka nr 147/2 o pow.
0,4700 ha
księga wieczysta
KN1N/00092792/3

OPIS
NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
W
PLANIE MIEJSCOWYM

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
w drodze przetargu ograniczonego położona
jest na terenie wiejskim, we wschodniej części
wsi Adamów, gmina Golina, poza obszarem
zabudowanym wiejski, w granicach terenu
upraw polowych i zalesień. Od strony
południowej nieruchomość przylega do
międzynarodowej magistrali kolejowej relacji
Berlin –Moskwa. Dojazd do nieruchomości
śródpolną drogą gruntową biegnącą wzdłuż
północnej
granicy
nieruchomości.
Nieruchomość
jest
niezabudowana
nieodgrodzona. Grunt odłogowany przez wiele
lat. Nieruchomość położona na terenie
nieuzbrojonym. Zgodnie z ewidencja gruntów
rodzaj uzytków nieruchomości to grunty orne
klasy VI-0,4000 ha i klasy V-0,0700 ha

Dla nieruchomości brak jest obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania. Zgodnie z
opracowaniem planistycznym pn. Zmiana Studium
Uwarunkowań i Kierunku
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Golina zatwierdzona Uchwałą
Nr XXVI/98/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dn.
30.05.2012 r. nieruchomość
zlokalizowana jest
w granicach terenu z opisem kierunku jego
zagospodarowania, jako „tereny o funkcji rolniczej w
obszarze chronionego krajobrazu”.

CENA NIERUCHOMOŚCI

14 760 zł słownie czternaście
tysięcy siedemset sześćdziesiąt
złotych.
- cena nie obejmuje podatku VAT

UWAGA :
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) upływa po 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu (wnioski można
składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie pok. 11)
Burmistrz Goliny
Mirosław Durczyński

