
Zarządzenie Nr 81/0/2019 

Wójta Gminy Końskowola 

z dnia 11 października 2019 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność 
Gminy Końskowola, przeznaczonych do sprzedaży. 

Na podstawie art. 30 ust. I, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 506 z późno zm.), art. 13 ust. I, art. 35 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( tj . Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późno zm.) oraz uchwały 
Nr XXXVI/ 179/20 17 Rady Gminy Końskowola z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej - Wójt Gminy Końskowola zarządza, co następuje: 

§ l. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § l, wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń 
na okres 21 dni wraz z podaniem informacji o zamieszczeniu wykazu do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie w prasie lokalnej . 

§ 3. Ustala się 6 tygodniowy termin liczony od daty wywieszenia wykazu do złożenia wniosku 
prze osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do 
Zarządzenia Nr 81 /0 /2019 

Wójta Gminy Końskowola z dn . II października 2019 r. 

GK.6840.6.9.2019 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : 

Księga wieczysta nr LU 1 P/0006069 I 13 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Puławach 
V Wydział Ksiąg Wieczystych 
Numer nieruchomości według (ewidencji gruntów) : 1810/41 , obręb : Końskowola 

Powierzchnia nieruchomości 

0,0386 ha. 
Opis nieruchomości 

Działka o powierzchni 0,0386 ha niezabudowana. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miej scowy m planem zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego 
Końskowola zatwierdzonego uchwałą Nr IX/57 /03 z dnia 19 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj . 
Lub. Nr 151 poz. 3183 z dn. 08-10-2003 r. z późn o zm.), ni eruchomość jest przeznaczona pod 
tereny 14. U - tereny zabudowy usługowej - usługi komercyjne. 

Ternlin zagospodarowania nieruchomości 

Nie dotyczy. 
Cena nieruchomości 

33 .738,00 zł netto. 

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

Nie dotyczy . 
Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy 

Nie dotyczy . 

Tenniny wnoszenia opłat 

Całość ceny płatna przed aktem notarialnym. 

Zasady aktualizacji opłat 

N ie dotyczy . 

Infomlacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem 
lub dzierżawę 

Uchwała Nr X/7 I/20 19 Rady Gminy Końskowola z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na 5przedaż nieruchomości. 
Forma zbycia: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego . 

Tennin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

Do 23 listopada 2019 r. 

Końskowola , dn . I 1-10-2019 r. 
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