
                                                                                                                                     Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.12.2018 

                                                                                                                                                                Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 kwietnia 2018r. 

                                                                                                                                       w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości 

                                                                                                               przeznaczonych do sprzedaży 

 

OGŁOSZENIE 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121) Wójt Gminy Pacyna podaje 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

 

 
L.p. 

 
Położenie i opis nieruchomości 

 
Przeznaczenie nieruchomości 

Wartość 
rynkowa 

nieruchomości 

Wysokość 
bonifikaty 

Cena sprzedaży 
po zastosowaniu 

bonifikaty 

1. Nieruchomość zabudowana budynkiem 
mieszkalnym Czarnów 7, gm. Pacyna, 
obejmująca  lokal mieszkalny nr 1 o 
powierzchni użytkowej 73,41 m2 wraz z 
udziałem w gruncie, oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działka nr 201/2 obręb 
Przylaski.  
Nr KW PL1G/00038855/9 

Działka nr 201/2 położona w Czarnowie, obręb 
geodezyjny Przylaski, według ewidencji gruntów 
stanowi grunty rolne zabudowane. W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pacyna działka znajduje się w 
pobliżu drogi powiatowej w obszarze terenów 
produkcji rolnej oraz w obszarze krajobrazu 
chronionego. 

40 350,00 90% 4 035,00 

2. Nieruchomość zabudowana budynkiem 
mieszkalnym Czarnów 7, gm. Pacyna, 
obejmująca  lokal mieszkalny nr 2 o 
powierzchni użytkowej 75,09 m2 wraz z 
udziałem w gruncie, oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działka nr 201/2 obręb 
Przylaski.  
Nr KW PL1G/00038855/9 

Działka nr 201/2 położona w Czarnowie, obręb 
geodezyjny Przylaski, według ewidencji gruntów 
stanowi grunty rolne zabudowane. W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pacyna działka znajduje się w 
pobliżu drogi powiatowej w obszarze terenów 
produkcji rolnej oraz w obszarze krajobrazu 
chronionego. 

41 280,00 90% 4 128,00 



3. Nieruchomość zabudowana budynkiem 
mieszkalnym Czarnów 7, gm. Pacyna 
obejmująca  lokal mieszkalny nr 3 o 
powierzchni użytkowej 73,24 m2 wraz z 
udziałem w gruncie, oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działka nr 201/2 obręb 
Przylaski.  
Nr KW PL1G/00038855/9 

Działka nr 201/2 położona w Czarnowie, obręb 
geodezyjny Przylaski, według ewidencji gruntów 
stanowi grunty rolne zabudowane. W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pacyna działka znajduje się w 
pobliżu drogi powiatowej w obszarze terenów 
produkcji rolnej oraz w obszarze krajobrazu 
chronionego. 

40 260,00 90% 4 026,00 

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem 
mieszkalnym Luszyn 10, gm. Pacyna 
obejmująca  lokal mieszkalny nr 1 o 
powierzchni użytkowej 75,10 m2 wraz z 
udziałem w gruncie, oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działka nr 28 obręb PGR 
Luszyn.  
Nr KW PL1G/00015402/2 

Działka nr 28 położona w Luszynie, obręb geodezyjny 
PGR Luszyn, według ewidencji gruntów stanowi 
grunty rolne zabudowane. W studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pacyna działka znajduje się przy drodze powiatowej w 
pasie terenu zabudowy mieszkaniowej. 

49 460,00 80% 9 892,00 

  

1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1  i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121)  winny w terminie 6 tygodni o daty ogłoszenia niniejszego wykazu złożyć wniosek o nabycie tej 
nieruchomości.  

2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniach od 23.04.2018r do 14.05.2018r. 
3. Wykaz podano do publicznej wiadomości  20 kwietnia 2018 r. 
4. Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pacynie ul. Wyzwolenia  7, pokój nr 8, tel. 24 2858045. 

 


