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WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY  STANOWIĄCYCH 

WŁASNOŚĆ GMINY  NOWE PIEKUTY 

 

Wykaz sporządzono w oparciu o art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.65 z 

późn. zm.) Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.od dnia 10 listopada 2020r. do 1 grudnia 2020r. 

L.p. 

 

Położenie 

nieruchomości 

Nr 

działk

i 

Powierz

chnia 

całej 

nierucho

mości 

w m2 

Nr księgi 

wieczystej 

Przeznaczenie w planie 

zagospodarowania 

przestrzennego oraz sposób 

zagospodarowania 

Cena 

nieruchomości 

brutto  

(zawiera  23% 

podatek VAT) 

Forma 

zbycia 

Opis 

nieruchomości 

1.  Jabłoń 

Kościelna 

Obręb nr 0005 

144/1

1 

855,00 LM1W/00033424/

7 

W studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Nowe 

Piekuty nieruchomość 

zlokalizowana jest na terenach 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

29.180,70zł 

netto + 23% vat 

35.816,00zł 

brutto 

Przetarg 

(sprzedaż 

na 

własność) 

Działka z 

dostępem do 

drogi publicznej. 

2.  Nowe Żochy 

Obręb nr 0027 

215 3200,00 LM1W/00019317/

0 

Kształt działki regularny 

prostokątny. Nieruchomość nie 

zabudowana i nie ogrodzona . Na 

terenie działki drzewostan 

liściasty. W ewidencji gruntów i 

budynków sklasyfikowana jako 

użytki kopalne – K. 

 8.930,00zł 

brutto 

Przetarg 

(sprzedaż 

na 

własność )  

 

Działka z 

dostępem do 

drogi publicznej. 

3.  Markowo 

Wólka  

Obręb 0024 

262 1350,00 LM1W00019705/

7 

Kształt działki nieregularny. 

Nieruchomość nie zabudowana i 

nie ogrodzona . Na terenie 

działki drzewostan liściasty. W 

ewidencji gruntów i budynków 

3.830,00zł 

brutto 

Przetarg 

(sprzedaż 

na 

własność)  

 

Działka z 

dostępem do 

drogi publicznej. 
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sklasyfikowana jako użytki 

kopalne – K – N. 

4.  Markowo 

Wólka  

Obręb 0024 

263 1370,00 LM1W00019705/

7 

Kształt działki nie regularny. 

Nieruchomość nie zabudowana i 

nie ogrodzona . Na terenie 

działki drzewostan liściasty. W 

ewidencji gruntów i budynków 

sklasyfikowana jako użytki 

kopalne – K – N. 

3.887,00zł 

brutto 

Przetarg 

(sprzedaż 

na 

własność)  

 

Działka z 

dostępem do 

drogi publicznej. 

5.  Łopienie Zyski 

Obręb 0023 

25 2010,00 LM1W00019325/

9 

Działka posiada kształt 

prostokąta.  Nieruchomość nie 

zabudowana i nie ogrodzona . Na 

terenie działki drzewostan 

liściasty. W ewidencji gruntów i 

budynków sklasyfikowana jako 

użytki kopalne – K – N. 

4.058,00zł 

brutto 

Przetarg 

(sprzedaż 

na 

własność)  

 

Działka z 

dostępem do 

drogi publicznej. 

6.  Stokowisko 

obręb 0033 

65/9 3440,00 LM1W/00031961/

9 

Kształt działki o regularnych 

proporcjach, wydłużony 

prostokąt. Nieruchomość nie 

zabudowana, częściowo 

użytkowana rolniczo w 

pozostałej części wyrobisko po 

piasku. W ewidencji gruntów i 

budynków sklasyfikowana jako 

użytki orne – RV. 

12.897,00zł 

brutto 

Przetarg 

(sprzedaż 

na 

własność)  

 

Działka z 

dostępem do 

drogi publicznej. 

7.  Łopienie Jeże 

Obręb 0021 

315 5200,00 LM1W/00019311/

8 

Działka posiada kształt 

prostokąta.  Nieruchomość nie 

zabudowana i nie ogrodzona . Na 

terenie działki drzewostan 

mieszany. W ewidencji gruntów i                  

 

9.567,00zł 

brutto 

Przetarg 

(sprzedaż 

na 

własność)  

 

Działka z 

dostępem do 

drogi publicznej. 
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budynków sklasyfikowana jako 

użytki kopalne – K . 

8.  Jabłoń 

Śliwowo  

Obręb 0009 

182 4400,00 LM1W/00019305/

3 

Działka posiada kształt 

nieregularny zbliżony do 

prostokąta.  Nieruchomość nie 

zabudowana i nie ogrodzona . W 

ewidencji gruntów i budynków 

sklasyfikowana jako nieużytki – 

N . 

9.283,00zł 

brutto 

Przetarg 

(sprzedaż 

na 

własność)  

 

Działka z 

dostępem do 

drogi publicznej. 

9.  Nowe Rzepki  

Obręb 0026 

143 2320,00 LM1W/00019700/

2 

Działka posiada kształt 

prostokątny. Nieruchomość nie 

zabudowana i nie ogrodzona . Na 

terenie działki drzewostan 

mieszany. W ewidencji gruntów i 

budynków sklasyfikowana jako 

użytki kopalne – K -N, K-RVI 

6.165,00zł 

brutto 

Przetarg 

(sprzedaż 

na 

własność)  

 

Działka z 

dostępem do 

drogi publicznej. 

10.  Lendowo Budy  

Obręb 0020 

50 3410,00 LM1W/00019318/

7 

Działka posiada kształt 

prostokątny. Nieruchomość nie 

zabudowana i nie ogrodzona . Na 

terenie działki drzewostan 

mieszany. W ewidencji gruntów i 

budynków sklasyfikowana jako 

użytki kopalne – K -N, K-PsV 

9.062,00zł 

brutto 

Przetarg 

(sprzedaż 

na 

własność)  

 

Działka z 

dostępem do 

drogi publicznej. 

11.  Jabłoń 

Piotrowce  

Obręb 0007 

131 900,00 LM1W/00019707/

1 

Działka posiada kształt 

nieregularny.  Nieruchomość nie 

zabudowana i nie ogrodzona . W 

ewidencji gruntów i budynków 

sklasyfikowana jako nieużytki – 

N . 

2.392,00zł 

brutto 

Przetarg 

(sprzedaż 

na 

własność)  

 

Działka z 

dostępem do 

drogi publicznej. 
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12.  Skłody 

Przyrusy 

Obręb 0031 

18 2810,00 LM1W/00019329/

7 

Działka posiada kształt 

regularny, kwadratowy.  

Nieruchomość nie zabudowana i 

nie ogrodzona . W ewidencji 

gruntów i budynków 

sklasyfikowana jako nieużytki – 

N . 

7.468,00zł 

brutto 

Przetarg 

(sprzedaż 

na 

własność)  

 

Działka z 

dostępem do 

drogi publicznej. 

               

 Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela Urząd Gminy Nowe Piekuty ul. Gówna 8, 18-212 

Nowe Piekuty pokój nr 6 tel. 864769520 wew. 13 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu (parter 

budynku) oraz stronie internetowej: www.nowepiekuty.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie od dnia 10 listopada 2020r. do 1 

grudnia 2020r. 

Ponadto, informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej (Gazeta 

Współczesna). 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, ustala się termin 

6 tygodni (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku o nabycie tj. do dnia 22 grudnia 2020 r. i w związku z tym wykaz zostaje 

podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronach internetowych do dnia 22 grudnia 2020 r. 

Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, zostanie ogłoszony przetarg. 
 

Wnioski należy kierować na piśmie na adres: Urząd Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8, 18-212Nowe Piekuty. 

http://www.nowepiekuty.pl/

