BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
WGN.6840.3 .2018

Ogłoszenie
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz w wykonaniu Uchwały Nr
638/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej ogłaszam, co
następuje:
1.
Przeznacza się do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe,
o łącznej pow. 0,7754 ha, położone w miejscowości Kłudno Stare, gmina Grodzisk
Mazowiecki, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia.
2.
Wykaz, o którym mowa w pkt. 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia
18.05.2020 r. do 08.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku
Mazowieckim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32A.

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Piotr Galiński

ad/KW

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
z dnia 18.05.2020 r.
URZĄD MIEJSKI

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WGN.6840.3 .2018.DW

Lp.

Oznaczenie
nieruchomości wg
katastru
nieruchomości oraz
Księgi Wieczystej

Pow.
nieruchomości

1.
Kłudno Stare
Gmina Grodzisk
Mazowiecki
0,7754 ha
Dz. nr 90/5 i 90/20
KW
WA1G/00041940/8

Opis nieruchomości

Przedmiotowe
działki są
niezabudowane,
niezagospodarowane
z pojedynczymi
drzewami. Posiadają
dostęp do
infrastruktury
technicznej.
Położone są w
sąsiedztwie węzła
autostrady A2. W
najbliższym
otoczeniu znajdują
się głównie działki
zabudowane.

Przeznaczenie
nieruchomości i
sposób i termin jej
zagospodarowania

Zgodnie z
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
zatwierdzonym
Uchwałą Nr
338/2012 Rady
Miejskiej w
Grodzisku
Mazowieckim z
dn.22.05.2012 r.
sprzedawane
działki położone są
na terenie
przeznaczonym
pod zabudowę
usługową,
handlową i
hotelową (symbol
ZU)

Wykaz wywiesza się od dnia 18.05.2020 r. do dnia 08.06.2020 r.

ad/KW

Cena
nieruchomości

750 000 zł
+
23% VAT.

Wysokość
stawek
procentowych
opłat z tytułu
użytkowania
wieczystego

Nie
dotyczy

Wysokość
opłat z tytułu
użytkowania,
najmu lub
dzierżawy

Nie
dotyczy

Termin
wnoszenia
opłat i
zasady ich
aktualizacji

Nie
dotyczy

Informacje o
przeznaczeniu do
sprzedaży

Przetarg ustny
nieograniczony;
sprzedaż na
własność

Termin do
złożenia
wniosku przez
osoby, którym
przysługuje
pierwszeństwo w
nabyciu
nieruchomości
Osoby, którym
przysługuje
pierwszeństwo w
nabyciu
nieruchomości na
podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o
gospodarce
nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r.
poz. 65), mogą
złożyć stosowny
wniosek w
terminie 6 tygodni
od dnia
wywieszenia
wykazu tj. do dnia
30.06.2020 r.

