
Lp.
Nr 

działki

Powierzchnia 

nieruchomości 

[ha]

Nr księgi wieczystej 

lub inny dokument 

będący podstawą 

własności 

Położenie 

nieruchomości
Opis nieruchomości

Przeznaczenie działki w planie 

zagospodarowania przestrzennego      

i sposób zagospodarowania

Termin 

zagospodarowania
Cena nieruchomości Przeznaczenie

Termin do 

złożenia wniosku 

przez osoby, 

którym 

przysługuje 

pierwszeństwo 

w nabyciu 

nieruchomości

Uwagi

1 599/2 0,0079 ha KI1B/00052364/5

obręb 

Szydłów, 

gmina Szydłów

Zgodnie z ewidencją 

gruntów nieruchomość 

sklasyfikowana jest jako 

grunty orne - RIVb.

Zgodnie z MPZP* nieruchomość 

leży na obszarze oznaczonym na 

rysunku planu symbolem KDD – 

tereny dróg publicznych –           

droga gminna klasy dojazdowej.

n
ie

 d
o

ty
cz

y

1 920,00 zł netto 

(słownie zł: jeden tysiąc 

dziewięćset 

dwadzieścia) - wartość 

rynkowa netto działki została 

ustalona przez uprawnionego 

rzeczoznawcę w zakresie 

szacowania nieruchomości                            

i przedstawiona w postaci 

operatu szacunkowego                  

z dnia 3 marca 2018 roku.

nieruchomość 

przeznaczona do 

zbycia w trybie 

zamiany n
ie

 d
o

ty
cz

y

Zamiana nastąpi 

w celu regulacji 

faktycznego 

przebiegu         

drogi gminnej                      

nr 390030 T - 

Szydłów                      

ul. Urocza,                

bez dopłat,                     

ze względu             

na równą wartość 

zamienianych 

nieruchomości.        

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie. 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szydłowie oraz na stronie internetowej www.szydlow.bip.jur.pl.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłów w dniu: …………………………..……………., zdjęto w dniu: …………………………..…………….

OGŁOSZENIE z dnia 22 czerwca 2018 r.

WÓJT GMINY SZYDŁÓW

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000) oraz Uchwały Rady Gminy Szydłów: Nr XXI/ 120/ 2016       

z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłów,

podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłów, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany

*Uchwała Nr XXIII/ 105/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości SZYDŁÓW na terenie gminy SZYDŁÓW  (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1498)



*Uchwała Nr XXIII/ 105/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości SZYDŁÓW na terenie gminy SZYDŁÓW  (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1498)


