Wojciechów, dnia 19.08.2015 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010, poz. 651 z późń.zm.) podaje do
publicznej wiadomości na okres 21 dni , tj od dnia 20.08.2015 r. do dnia 09.09.2015 r. włącznie. Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową
zabudowaną budynkiem szkoły podstawowej , przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym , położoną w obrębie Szczuczki VI
Kolonia gm. Wojciechów
Obręb nr 17 Szczuczki VI Kolonia działka nr 40/11
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i
- LU1O/00032165/1
katastru nieruchomości
- działka ewidencyjna nr 40/11 o pow. 0,5656 ha
Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania
Termin zagospodarowania nieruchomości
Cena nieruchomości

W skład nieruchomości wchodzi : budynek wolnostojący murowany o powierzchni użytkowej
828,40m² składający się z dwóch części: część niższą stanowi parterowa nie podpiwniczona sala
gimnastyczna z łącznikiem, część wyższa stanowi jednopiętrowy częściowo podpiwniczony
budynek szkolny z dachem płaskim . Na działce znajduje się studnia głębinowa ,zbiornik
ścieków .Posiada on instalacje wodno-kan, elektryczną i gazową
Teren położony w obszarach osadnictwa wiejskiego

Nie przewiduje się
Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 430 000,00 zł netto , która powiększona zostanie o
należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat
Termin wnoszenia opłaty za kupno przed podpisaniem aktu notarialnego
Zasady aktualizacji
Nie dotyczy
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, oddania w Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
użytkowanie wieczyste , dzierżawę , najem

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt
1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r.Nr 102,poz. 651 – tekst jednolity z późn. zm. )
upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowie dodatkowo
informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej , a także na stronie
internetowej www.wojciechow.pl

