
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości - 

lokali mieszkalnych  przeznaczonych do sprzedaży                                                                           

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

INFORMACJA 

 

Wójt Gminy Ciepielów  informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 

wywieszony został w dniu 5.09.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ciepielowie 

przy ul. Czachowskiego 1 wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie 

przetargu. 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 

1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 

wywieszenia wykazu. tj. do dnia 17 października 2016 . 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni  tj. od dnia 5 września 2016 r. do dnia 26 września 

2016 r. 



1 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia   

Nr 46 /2016 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 2 września 2016 r. 
 

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH  

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM 

 

L.p. 
Położenie 

nieruchomości 
Oznaczenie geodezyjne 

Nr 
lokalu 

Położenie 
lokalu 

Pow. 
użytkowa             

(w m2) 

Przeznaczenie w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Informacja o 
przeznaczeniu 
do sprzedaży   

Wartość lokalu 
wraz                              

z udziałem w 
gruncie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. 
Ciepielów , 

 ul. Batalionów 
Chłopskich 5/1                   

Ciepielów 
arkusz          
mapy 3 

działka 
nr 

681/5, 
685/4 

pow. 
0,1768 

ha 

KW RA1L 
0012073/8 IV 
Wydział KW        

w Lipsku 

1 

lokal 
mieszkalny             
położony 

na 
parterze 

48,54 

Tereny zabudowy 
wielorodzinnej – 

symbol planu 
1.1.3.MW 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

59 881,00 zł + 
koszty 

sporządzenia, aktu 
notarialnego oraz 
opłat wieczysto 

księgowych 

2. 
Ciepielów, 

 ul. Batalionów 
Chłopskich 5/2 

Ciepielów 
arkusz          
mapy 3 

działka 
nr 

681/5, 
685/4 

pow. 
0,1768 

ha 

KW RA1L 
0012073/8 IV 
Wydział KW        

w Lipsku 

2 

lokal 
mieszkalny             
położony 

na 
parterze   

59,40 

Tereny zabudowy 
wielorodzinnej – 

symbol planu 
1.1.3.MW 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

79 115,00 zł + 
koszty 

sporządzenia, aktu 
notarialnego oraz 
opłat wieczysto 

księgowych 

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, 
tj. od 5.09.2016 r. do dnia 26.09.2016 r. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki 
określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
i złożą stosowne wnioski w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w terminie 6 tygodni 
od daty wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 17.10.2016 r. 
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