Starosta Złotowski
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2021.1899 t.j. ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
Miejscowość
(obręb
ewidencyjny)

Adres
nieruchomości

Nr
działki

Powierzchnia
działki

Nr księgi
wieczystej

Cena
sprzedaży

Augustowo,
obręb 0080
Augustowo

Augustowo
gm. Krajenka

86

0,0500 ha

PO1Z/00045213/4

1633,00

Przeznaczenie nieruchomości
Działka nr ewid. 86 położona w obrębie geodezyjnym nr 0080 Augustowo gmina Krajenka, nie
jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą
Nr XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i
miasta Krajenka, wyżej wymieniona działka znajduje się na terenie oznaczonym jako łąki,
pastwiska.
Działka nr 86 obręb Augustowo nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
W stosunku do ww. działki nie toczy się postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia
nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, o którym mowa
w art. 34 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
2021.1899. t.j. ze zm.).
Przedmiotowy teren:
- nie jest objęty miejscowym planem rewitalizacji o którym mowa w art. 37f ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021.741 t.j.),
- nie jest położony w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. 2021.485 t.j.),
- nie jest przeznaczona do zalesiania określonego w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym
mowa w art. 37a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U.2020.1463 t.j.).
Sposób zagospodarowania nieruchomości
Grunty pod rowami – W,
Opis nieruchomości
Działka nr 86 posiada wydłużony, nitkowaty kształt. W części grunt jest porośnięty trawą, tak
jak sąsiednie użytki zielone, w części są to tereny podmokłe- nieużytki.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
W terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu mogą złożyć wnioski osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ww. ustawy.
Termin wniesienia ceny sprzedaży
Przed zawarciem umowy notarialnej
Informacje o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021.1899 t.j. ze zm.)
Uwagi (ochrona konserwatorska, służebności itp.)
Ryszard Goławski
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

