
W Y K A Z 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z poźn.zm.) i art. 35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm. ) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Strachówka  
Nr XXII/192/2021 z dnia 24.06.2021 r. Wójt Gminy Strachówka podaje do publicznej wiadomości , na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia z zasobu nieruchomości Gminy Strachówka 

Lp. Miejsce 
położenia 

nieruchomości 

Nr księgi wieczystej Numer 
ewidencyjny 

działki 

Powierzchni 
w ha 

Opis nieruchomości Forma zbycia Cena wywoławcza 
w PLN 

1 Borucza WA1W/00101304/1 313 0,30 Działka niezabudowana, 
posiadająca kształt 
prostokąta. Działka nie 
posiada dostępu do drogi 
publicznej.  
Użytki (ha): RV-0,06; RVI-0,24 
Nieruchomość znajduje się na 
terenie: 
- dla którego obecnie brak 
jest miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego, 
- dla którego nie stwierdzono 
na dzień dzisiejszy w obiegu 
prawnym decyzji o ustalenie 
warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
obejmującej swoim zakresem 
przedmiotową nieruchomość. 
W Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego działka 

Sprzedaż w trybie 
przetargu 
nieograniczonego 

 
20 000,00 

 
Do ceny zostanie 
doliczony podatek 
od towarów i usług 
(VAT) wg stawki 23% 



znajduje się na terenach 
rolniczych (symbol R) 

2 Kąty Miąski WA1W/00101311/3 257 0,31 Działka niezabudowana, 
posiadająca kształt zbliżony 
do prostokąta. Dojazd do 
działki drogą gruntową. 
Działka nieuzbrojona. 
Użytki (ha): RVI-0,31 
Nieruchomość znajduje się na 
terenie: 
- dla którego obecnie brak 
jest miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego, 
- dla którego nie stwierdzono 
na dzień dzisiejszy w obiegu 
prawnym decyzji o ustalenie 
warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
obejmującej swoim zakresem 
przedmiotową nieruchomość. 
W Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego działka 
znajduje się na terenie 
wielofunkcyjnej zabudowy 
wiejskiej i letniskowej (symbol 
WW-L) 

Sprzedaż w trybie 
przetargu 
nieograniczonego 

 
30 000,00 

 
Do ceny zostanie 
doliczony podatek 
od towarów i usług 
(VAT) wg stawki 23% 

3 Krawcowizna WA1W/00101310/6 459 0,63 Działka zabudowana domem 
drewnianym jednorodzinnym, 
murowanym budynkiem 
gospodarczym, murowaną 
oborą; budynek w złym stanie 
technicznym. Działka posiada 

Sprzedaż w trybie 
przetargu 
nieograniczonego 

 
120 000,00 

 
Do ceny zostanie 
doliczony podatek 



kształt zbliżony do prostokąta. 
Dojazd do działki drogą 
żwirową. Istnieje możliwość 
podłączenia do energii 
elektrycznej. 
Użytki (ha): RVI-0,23, PsV-020, 
Rvi-Br-020 
Nieruchomość znajduje się na 
terenie: 
- dla którego obecnie brak 
jest miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego, 
- dla którego nie stwierdzono 
na dzień dzisiejszy w obiegu 
prawnym decyzji o ustalenie 
warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
obejmującej swoim zakresem 
przedmiotową nieruchomość. 
W Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego działka 
znajduje się na terenie 
wielofunkcyjnej zabudowy 
wiejskiej (symbol WW) 

od towarów i usług 
(VAT) wg stawki 23% 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

*art. 34 ust. 1 pkt 1 -”przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego 
w wykazie...” 

*art.34 ust.1 pkt 2 -” jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą jeżeli złoży 
wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...” 



Po upływie okresu wywieszenia oraz okresu wyznaczonego do składania wniosków z tytułu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu , w/w nieruchomości zostaną sprzedane w trybie 
określonym w wykazie. 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strachówka - w dniu ...............................2022 r. 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu:............................................................2022 r. 


