Załącznik
do zarządzenia nr 75/2022
Wójta Gminy Ksawerów
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Oznaczenie
nieruchomości według
księgi wieczystej oraz
katastru nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości

Opis nieruchomości

Numer księgi wieczystej:
LD1P/00025436/3

Działki nr ew.
1452/7 i
1452/13 obręb
10 Ksawerów
pow. łączna
0,1072 ha

Nieruchomość gruntowa,
zabudowana budynkiem
nieczynnej
hydroforni(dz.1452/7)
oraz budynkiem
gospodarczym
(dz.1452/13)
nieutwardzona, w
ewidencji gruntów
zaklasyfikowana jako Br,
S, N, bezpośrednio
przylega do utwardzonej
ul. Zachodniej w
Ksawerowie

Nieruchomość znajduje się na terenie o
podstawowym przeznaczeniu 1.Mn.15
(tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej).

-

- 111 100,00 zł brutto1: wartość
prawa własności gruntu działek
nr ew. 1452/7 i 1452/13 obręb
10 Ksawerów

-

-

-

-

sprzedaż

6 tygodni od dnia
wywieszenia
wykazu

Numer księgi wieczystej: Działka nr ew. Nieruchomość gruntowa,
LD1P/00044447/2
2166/8obręb 10 zabudowana budynkiem
Ksawerów pow. mieszkalnym o pow. 134
łączna 0,0656
m2, nieużytkowany i
ha
nieremontowanym,
częściowo utwardzona, w
ewidencji gruntów
zaklasyfikowana jako Br,
droga wewnętrzna łączy
nieruchomość z
powiatową drogą zbiorczą
(ul. Szkolna) w
Ksawerowie

Nieruchomość znajduje się na terenie o
podstawowym przeznaczeniu 3.RU44
(tereny obsługi produkcji rolnoogrodniczych).

-

- 49 000,00 zł brutto2: wartość
prawa własności gruntu działek
nr ew. 1452/7 i 1452/13 obręb
10 Ksawerów

-

-

-

-

sprzedaż

6 tygodni od dnia
wywieszenia
wykazu

-

- 119 310,00 zł brutto3: wartość
prawa własności gruntu działki
nr ew. 2161/23, obręb 10
Ksawerów

-

-

-

-

sprzedaż

6 tygodni od dnia
wywieszenia
wykazu

Numer księgi wieczystej:
LD1P/00025436/3

1

Działka nr ew.
2161/23obręb
10 Ksawerów
pow. łączna
0,1073 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
Termin
jej zagospodarowania
zagospodarowania
nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, Nieruchomość znajduje się na terenie o
niezabudowana,
podstawowym przeznaczeniu pod
nieutwardzona, w
budownictwo mieszkaniowe
ewidencji gruntów
wielorodzinne, z utrzymaniem
zaklasyfikowana jako S, istniejącego zagospodarowania terenu, z
nieruchomość
prawem do przebudowy i rozbudowy,
bezpośrednio przylega do
dopuszcza się jako uzupełniające
ulicy Giełdowej w
przeznaczenie terenu dla funkcji usług
Ksawerowie
w ramach powierzchni zabudowy działki

sprzedaż zwolniona od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
sprzedaż zwolniona od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
3
sprzedaż objęta podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
2

Cena nieruchomości

Wysokość
Wysokość
stawek
opłat z tytułu
procentowych użytkowania,
opłat z tytułu
najmu lub
użytkowania
dzierżawy
wieczystego

Terminy
Zasady
Informacje o
wnoszenia aktualizacji przeznaczeniu
opłat
opłat
do zbycia lub
oddania w
użytkowa nie,
najem,
dzierżawę lub
użyczenie

Termin do
złożenia wniosku
przez osoby,
którym
przysługuje
pierwszeństwo o
nabyciu
nieruchomości na
podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Numer księgi wieczystej: Działka nr ew. Nieruchomość gruntowa, Nieruchomość znajduje się na terenie o
LD1P/00025436/3
2161/6obręb 10
niezabudowana,
podstawowym przeznaczeniu pod
Ksawerów pow.
nieutwardzona, w
budownictwo mieszkaniowe
łączna 0,0370
ewidencji gruntów
wielorodzinne, z utrzymaniem
ha
zaklasyfikowana jako S, istniejącego zagospodarowania terenu, z
nieruchomość ma wyjazd
prawem do przebudowy i rozbudowy,
na powiatową drogą
dopuszcza się jako uzupełniające
zbiorczą (ul. Szkolna) w przeznaczenie terenu dla funkcji usług
Ksawerowie
w ramach powierzchni zabudowy działki

4

sprzedaż objęta podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

-

- 34 563,00 zł brutto4: wartość
prawa własności gruntu działki
nr ew. 2161/23, obręb 10
Ksawerów

-

-

-

-

sprzedaż

6 tygodni od dnia
wywieszenia
wykazu

