
 

Wykaz nieruchomo�ci 

 stanowi¹cych wùasno�ã Gminy Wolbórz do sprzeda¿y  

(Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651 ze zm.) 

 

LP 
Nr 

dziaùki 

Pow. 

w ha 

Cena 

nierucho- 

mo�ci 

KW 

PT1P 
Poùo¿enie Zbycie 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania 

przestrzennego  

gm. Wolbórz 

Opis nieruchomo�ci 

1 53/4 i 55/5 

53/5 i 55/6 

53/6 i 55/7 
53/7 i 55/8 

0,0743 

0,1038 

0,1044 

0,1913 

 
 

23 300,- 

32 550,- 

32 740,- 

60 000,- 
 

97211/4 

91459/2 

 

Golesze I przetarg 
ustny  

nieograniczony 

Dla przedmiotowego terenu Gmina 

Wolbórz posiada plan zagospodarowania 

przestrzennego uchwalony uchwaù¹ Nr 

III/14/98 Rady Gminy Wolbórz z dnia 27 

listopada 1998 r. ogùoszonego w dzienniku 

Urzêdowym nr 22 Województwa 

Piotrkowskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. 

Dziaùki poùo¿one s¹ wzdùu¿ 

drogi asfaltowej Golesze-

Lubiaszów, posiadaj¹ dostêp 

do nastêpuj¹cych mediów: 

wodoci¹g, kanalizacja, energia 

elektryczna. 

2. 246/2 0,1481 4 590,- 80436/2 Modrze- 

wek 

bezprzetargowe Gmina Wolbórz nie posiada planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu. 

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów 

dziaùka poùo¿ona jest w u¿ytkach rolnych 

zabudowanych. 

Nieruchomo�ã gruntowa 

zabudowana maùym, starym 

murowanym budynkiem 

inwentarskim o pow.zab.49m
2
. 

dziaùka bez dostêpu do drogi 

publicznej, na powiêkszenie 

istniej¹cego gospodarstwa 

rolnego. 

3. 464/1 0,0790 16 087,- 55695/4 Wolbórz bezprzetargowe Gmina Wolbórz nie posiada planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu. 

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów 

dziaùka poùo¿ona jest w terenach Bi 

(tereny zabudowane inne). 

Nieruchomo�ã poùo¿ona przy 

skrzy¿owaniu ul. Modrzewskiego 

z ul. Sportow¹ zabudowana 

parterowym �pawilonem 

sklepowym�. Sprzeda¿ na rzecz 

u¿ytkownika wieczystego. 

 

Osobom, którym przysùuguje roszczenie o nabycie przedmiotowych nieruchomo�ci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami lub odrêbnych 

przepisów lub s¹ poprzednimi wùa�cicielami nabytych nieruchomo�ci pozbawionych prawa wùasno�ci przed dniem 5.12.1990r. lub ich 

spadkobiercami przysùuguje pierwszeñstwo w ich nabyciu, je¿eli zùo¿¹ wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu 

Termin wywieszenia wykazu 10.05.2012 � 31.05.2012  

id26683830 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 


