
                                                                                                                                                                               Załącznik do Zarządzenia 

                                                                                             Nr  70 z  dnia  19. 06. 2019 r.                                   

                                                                                                               Wykaz 

                                                               nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego 

Lp. Położenie 

nieruchom

ości 

Nr 

działki 

Powierz. 

w m
2
 

Tytuł własności 

 

Przeznaczenie  

w planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

i sposób 

zagospodarowania.  

Cena 

wywoławcza 

nieruchomości 

(zł) 

Forma zbycia Uwa

gi 

1. Wólka 

Bielecka 

621     13 700 LU1I/00221911/2 Teren oznaczony 

symbolem AG2-

teren aktywności 

gospodarczej dla 

obsługi rolnictwa. 

  32 470 zł 
netto + vat. 

Cena ustalona 

na podstawie 

wyceny 

biegłego 

rzeczoznawcy. 

Przetarg 

nieograniczony 

 

2. Łańcuchó

w 

232/1    15 500 LU1S/00016714/0 Teren oznaczony 

częściowo 

symbolem B2 AG- 

teren dawnego 

folwarku w 

Łańcuchowie 

przewidziany pod 

aktywność 

gospodarczą wg 

ustaleń planu-

Rozdział III § 19 

ust.2 AG2. 

207 350 zł  
netto + 

podatek vat. 

Cena ustalona 

na podstawie 

wyceny 

biegłego 

rzeczoznawcy. 

Przetarg 

nieograniczony 

 

3. Białka 1049     4 700 LU1S/00016718/8 Teren oznaczony  

symbolem RZ- teren 

łąk i pastwisk.  

 

7 869 zł 

Cena ustalona 

na podstawie 

wyceny 

biegłego 

rzeczoznawcy. 

Przetarg 

nieograniczony 

 



   

 

4 Białka 1096     1 400 LU1S/00016718/8 Teren oznaczony 

symbolem RZ- teren 

łąk i pastwisk. 

 2 344 zł  

Cena ustalona 

na podstawie 

wyceny 

biegłego 

rzeczoznawcy. 

Przetarg 

nieograniczony 

 

5. Białka 1097  2 400 LU1S/00016718/8 Teren oznaczony 

symbolem RZ- teren 

upraw polowych. 

4 018  zł Cena 

ustalona na 

podstawie 

wyceny 

biegłego 

rzeczoznawcy. 

Przetarg 

nieograniczony 

 

6. Łysołaje 1041 500 LU1S/00017122/0 Teren oznaczony  

symbolem  

MR-  teren 

zabudowy 

zagrodowej. 

 

6 810 zł netto  

+ podatek vat. 
Cena ustalona 

na podstawie 

wyceny 

biegłego 

rzeczoznawcy 

Przetarg 

nieograniczony 

 

7. Górne 177/8 548                                                                                                                                         LU1I/ 00140302/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Teren oznaczony  

symbolem  

MN1-  teren   

z podstawowym 

przeznaczeniem 

gruntów pod 

zabudowę 

jednorodzinną wraz 

z urządzeniami 

towarzyszącymi. 

14 122 zł netto  

+ podatek vat. 
Cena ustalona 

na podstawie 

wyceny 

biegłego 

rzeczoznawcy. 

Przetarg 

nieograniczony 

 

8. Górne 177/3    1 062 LU1I/ 00140302/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Teren oznaczony  

symbolem  

MN1-  teren   

 27 368 zł 

netto + 

podatek  vat. 

Przetarg 

nieograniczony 

 



   

 

z podstawowym 

przeznaczeniem 

gruntów pod 

zabudowę 

jednorodzinną wraz 

z urządzeniami 

towarzyszącymi. 

Cena ustalona 

na podstawie 

wyceny 

biegłego 

rzeczoznawcy. 

9. Górne 177/4 1 016 LU1I/ 00140302/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Teren oznaczony  

symbolem  

MN1-  teren   

z podstawowym 

przeznaczeniem 

gruntów pod 

zabudowę 

jednorodzinną wraz 

z urządzeniami 

towarzyszącymi. 

26 182 zł netto 

+ podatek  

vat. Cena 

ustalona na 

podstawie 

wyceny 

biegłego 

rzeczoznawcy 

Przetarg 

nieograniczony 

 

10. Górne 177/5 1 000 LU1I/ 00140302/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Teren oznaczony  

symbolem  

MN1-  teren   

z podstawowym 

przeznaczeniem 

gruntów pod 

zabudowę 

jednorodzinną wraz 

z urządzeniami 

towarzyszącymi. 

25 770 zł netto 

+ podatek  

vat. Cena 

ustalona na 

podstawie 

wyceny 

biegłego 

rzeczoznawcy 

Przetarg 

nieograniczony 

 

11. Górne 177/6 1 164 LU1I/ 00140302/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Teren oznaczony  

symbolem  

MN1-  teren   

z podstawowym 

przeznaczeniem 

29 996 zł netto 

+ podatek  

vat. Cena 

ustalona na 

podstawie 

Przetarg 

nieograniczony 

 



   

 

gruntów pod 

zabudowę 

jednorodzinną wraz 

z urządzeniami 

towarzyszącymi. 

wyceny 

biegłego 

rzeczoznawcy 

12. Górne 177/7 1 040 LU1I/ 00140302/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Teren oznaczony  

symbolem  

MN1- teren   

z podstawowym 

przeznaczeniem 

gruntów pod 

zabudowę 

jednorodzinną wraz 

z urządzeniami 

towarzyszącymi. 

26 801 zł netto 

+ podatek  

vat. Cena 

ustalona na 

podstawie 

wyceny 

biegłego 

rzeczoznawcy 

Przetarg 

nieograniczony 

 

13. Górne 177/9 1 039 LU1I/ 00140302/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Teren oznaczony  

symbolem  

MN1- teren   

z podstawowym 

przeznaczeniem 

gruntów pod 

zabudowę 

jednorodzinną wraz 

z urządzeniami 

towarzyszącymi. 

26 775 zł netto 

+ podatek  

vat. Cena 

ustalona na 

podstawie 

wyceny 

biegłego 

rzeczoznawcy 

Przetarg 

nieograniczony 

 

14. Górne 177/10 1 009 LU1I/ 00140302/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Teren oznaczony  

symbolem  

MN1-  teren   

z podstawowym 

przeznaczeniem 

gruntów pod 

zabudowę 

26 002 zł netto 

+ podatek  

vat. Cena 

ustalona na 

podstawie 

wyceny 

biegłego 

Przetarg 

nieograniczony 

 



   

 

jednorodzinną wraz 

z urządzeniami 

towarzyszącymi. 

rzeczoznawcy 

                                   

      Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204  z późn. zm. ),  mają termin do złożenia wniosku do 

dnia  05 sierpnia  2019 roku. 

       Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Milejowie na okres 21 dni od dnia  19 czerwca  2019 roku do dnia 

11 lipca  2019 roku. 

       Wszelkich informacji w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości udziela się  w Urzędzie Gminy w Milejowie  tel. (0-81)  7572026 wew. 26.     




