
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  157/16 
Wójta Gminy Biesiekierz  
z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

W Y K A Z 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 

księgi wieczystej oraz 

katastru 

nieruchomości 

Nr działki 
powierzchnia 

/ha/ 

Cena 

wywoławcza 
netto /zł/ 

Termin zapłaty 
(jednorazowej) 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Informacja 

o przeznaczeniu 

do sprzedaży 

 

Właściciel: 
Gmina Biesiekierz  

 
obręb ewidencyjny  

Nowe Bielice 

Miejscowość Nowe 

Bielice  

gmina Biesiekierz  

 

Księga wieczysta nr 

KO1K/00050605/0 
  

 

dz. nr 115/21 

 

powierzchnia 
0,2600 ha 

  
 

7 400,00 zł 
 

Płatność nie później 

niż do dnia zawarcia 

umowy przenoszącej 

własność 

nieruchomości. 

 
Działka niezabudowana, zlokalizowana w obrębie 

ewidencyjnym Nowe Bielice w miejscowości Nowe Bielice, 

gmina Biesiekierz, położona około 200 metrów od drogi 
gminnej utwardzonej asfaltem. Działka o kształcie prostokąta. 

Ukształtowanie terenu płaskie. Otoczenie stanowi zabudowa 

mieszkaniowa oraz tereny rolne. Istnieje możliwość pełnego 
uzbrojenia w media. Działka ma dostęp do drogi poprzez 

działkę nr 115/24 wydzieloną pod drogę wewnętrzną. Działka 

nie jest terenem budowlanym w rozumieniu przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług.  

 
Dla działki brak jest miejscowego 

planu zagospodarowania 
przestrzennego, nie była wydana 

decyzja o warunkach zabudowy ani 

decyzja o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego.  

W studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego teren, na którym 

położona jest przedmiotowa działka 

ujęty jest jako teren użytków 

zielonych. 

 

 

Sprzedaż nieruchomości 

nastąpi w trybie 

przetargu pisemnego 

ograniczonego - art.40 ust.1 

pkt 4 

ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami 

(Dz.U.2015.782 j.t.) 

 

1. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Biesiekierzu na okres 21 dni (od 27.04.2016 r. do 18.05.2016 r.) a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu 
podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.  

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1774) upływa w dniu 08.06.2016 r. 
 

 

 

 

Wójt Gminy Biesiekierz 
/-/ Andrzej Leśniewicz 

 


