
            

                      Załącznik do Zarządzenia Nr  104/2018 Wójta Gminy Kamieniec 

                                                                                 z dnia 4 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  

    przeznaczonych do sprzedaży   w celu poprawy  warunków zagospodarowania  

    nieruchomości przyległych. 

                              

W y k a z  Nr 1/2018 

                               nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 
Lp.            Oznaczenie 

nieruchomości według 

Powierzchnia 

nieruchomości  

w  ha 

Opis nieruchomości Przeznaczenie 

nieruchomości 

Cena  

nieruchomości 

 w zł 

Informacja o 

przeznaczeniu do 

sprzedaży, do oddania  

w użytkowanie , najem  

lub dzierżawę 

Termin do złożenia 

wniosku przez osoby, 

którym przysługuje 

pierwszeństwo w 

nabyciu  

nieruchomości na 

podstawie art.34  

ust. 1 pkt 1 i  pkt 2  

ustawy o gospodarce 

 nieruchomościami 

Nr księgi 

wieczystej 

Ewidencji  

gruntów 

1. PO1S/00029670/2 6/7 0,0322 Nieruchomość położona jest obrębie  

geodezyjnym Kamieniec przy ul. 

 Handlowej na terenach rozwijającego 

się osiedla zabudowy mieszkaniowej. 

Działka powstała w wyniku podziału 

działki 6/6. 

W  rejestrze gruntów działka opisana 

jest jako droga. 

Działka ma kształt zbliżony do 

wydłużonego równoległoboku, o lekko 

pochylonym ukształtowaniu terenu. 

Działka nie jest ogrodzona. Działka na 

całej długości prawej granicy przyległa 

do działki niezabudowanej nr 6/5, z  

którą  może stanowić jedną  

funkcjonalną całość.  

Zgodnie z obowiązującym 

studium uwarunkowań  i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Kamieniec działka położona  

jest w terenach posiadających

oznaczenie – tereny 

przeznaczone pod 

budownictwo mieszkaniowe. 

Gmina Kamieniec nie  

posiada ważnego planu 

miejscowego 

zagospodarowania 

przestrzennego dla tego 

terenu. 

Gmina Kamieniec nie 

posiada informacji co do 

wielkości poszczególnych 

funkcji ww. przeznaczenia 

terenu. 

Działka nie jest przeznaczona

do zalesienia, nie jest objęta 

obszarem rewitalizacji bądź 

specjalną strefą rewitalizacji. 

10.000,00 

 
Sprzedaż  zwolniona 

 z podatku VAT 
 

 

 

Działka  

przeznaczona do  

sprzedaży  w celu 

poprawy warunków 

zagospodarowania 

nieruchomości  

przyległej. 

6 tygodni licząc od  

dnia wywieszenia  

wykazu 



2. PO1S/00029473/1 203/3 0,0400 Nieruchomość położona w obrębie 

geodezyjnym Wąbiewo.  

Dziaka powstała w wyniku podziału 

działki Nr 203/2. 

W  rejestrze gruntów działka opisana 

jest jako łąki trwale.  

Działka ma kształt zbliżony do 

prostokąta, o płaskim ukształtowaniu 

terenu. Tylną granicą działka przylega 

do działki nr 199/1, z którą  może 

 stanowić jedną funkcjonalną całość. 

 

 

Zgodnie z obowiązującym 

studium uwarunkowań  i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Kamieniec działka położona  

jest w terenach posiadających

oznaczenie- tereny upraw  

rolnych, tereny przeznaczone 

pod budownictwo  

mieszkaniowe. 

Dla części działki został 

uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z 

którym działka posiada  

oznaczenie 3KD-L – teren 

dróg publicznych klasy  

lokalnej. 

Gmina Kamieniec nie 

posiada informacji co do 

wielkości poszczególnych 

funkcji ww. przeznaczenia 

terenu. 

Działka nie jest przeznaczona

do zalesienia, nie jest objęta 

obszarem rewitalizacji bądź 

specjalną strefą rewitalizacji 

2.700,00 

 
Sprzedaż  zwolniona 

 z podatku VAT 
 

 

 

Działka  

przeznaczona do  

sprzedaży  w celu 

poprawy warunków 

zagospodarowania 

nieruchomości  

przyległej. 

6 tygodni licząc od  

dnia wywieszenia  

wykazu 

3. PO1S/00029473/1 203/4 0,0227 Nieruchomość położona w obrębie 

geodezyjnym Wąbiewo.  

Dziaka powstała w wyniku podziału 

działki Nr 203/2. 

W  rejestrze gruntów działka opisana 

jest jako łąki trwale.  

Działka ma kształt zbliżony do 

prostokąta, o płaskim ukształtowaniu 

terenu. Tylną granicą działka przylega 

do działki nr 200, z którą  może 

 stanowić jedną funkcjonalną całość. 

 

 

Zgodnie z obowiązującym 

studium uwarunkowań  i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Kamieniec działka położona  

jest w terenach posiadających

oznaczenie- tereny upraw  

rolnych. 

Gmina Kamieniec nie  

posiada ważnego planu 

miejscowego 

zagospodarowania 

przestrzennego dla tego 

terenu. 

Gmina Kamieniec nie 

posiada informacji co do 

1.500,00 

 
Sprzedaż  zwolniona 

 z podatku VAT 
 

 

 

Działka  

przeznaczona do  

sprzedaży  w celu 

poprawy warunków 

zagospodarowania 

nieruchomości  

przyległej. 

6 tygodni licząc od  

dnia wywieszenia  

wykazu 



wielkości poszczególnych 

funkcji ww. przeznaczenia 

terenu. 

Działka nie jest przeznaczona

do zalesienia, nie jest objęta 

obszarem rewitalizacji bądź 

specjalną strefą rewitalizacji 

4. PO1S/00029473/1 203/5 0,0517 Nieruchomość położona w obrębie 

geodezyjnym Wąbiewo.  

Dziaka powstała w wyniku podziału 

działki Nr 203/2. 

W  rejestrze gruntów działka opisana 

jest jako łąki trwale.  

Działka ma kształt zbliżony do 

prostokąta, o płaskim ukształtowaniu 

terenu. Tylną granicą działka przylega 

do działek nr 202 i nr 201,  z którymi 

 może  stanowić jedną funkcjonalną 

 całość. 

 

 

Zgodnie z obowiązującym 

studium uwarunkowań  i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Kamieniec działka położona  

jest w terenach posiadających

oznaczenie- tereny upraw  

rolnych. 

Gmina Kamieniec nie  

posiada ważnego planu 

miejscowego 

zagospodarowania 

przestrzennego dla tego 

terenu. 

Gmina Kamieniec nie 

posiada informacji co do 

wielkości poszczególnych 

funkcji ww. przeznaczenia 

terenu. 

Działka nie jest przeznaczona

do zalesienia, nie jest objęta 

obszarem rewitalizacji bądź 

specjalną strefą rewitalizacji 

3.500,00 

 
Sprzedaż  zwolniona 

 z podatku VAT 
 

 

 

Działka  

przeznaczona do  

sprzedaży  w celu 

poprawy warunków 

zagospodarowania 

nieruchomości  

przyległej. 

6 tygodni licząc od  

dnia wywieszenia  

wykazu 

Wykaz umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia 05-10-2018r. 

Wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………………………         Wójt Gminy 

                /-/ Piotr Halasz 

 

 

 

 


