
   Opatów dnia 15 czerwca  2018r. 

 

 

W y k a z   Nr 1/2018 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , stanowiących 

własność gminy  
 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2018 r  poz.121 z póz.zm ./. 

 

Wójt Gminy Opatów 

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży  

 

Lp 

Położenie 

miejscowo

ści 

Nr 

 działki 

Pow.  

w ha 

Rodz. 

i Klasa 

użytku  

Nr 

Księgi Wieczystej 
Opis części składowych 

Cena 

wywoławcza 

zł 

1 

 

Opatów ul. 

Kamienna 

(Osiedle) 

 

2637/

1 

 

0.0800 

 

R IVa 

0.0752 

R IVb 

0.0048 

 

CZ2C/00042669/

2 

 

Działka jest w kształcie  

prostokąta o szer.ok.20 m i 

długości  40 m.   Przez 

nieruchomość przy północnej 

granicy przechodzi sieć 

kanalizacji sanitarnej, ( 

potrzeba będzie 

ustanowienie służebności 

dostępu do przechodzącej 

sieci kanalizacyjne przez 

działkę).   

 

30 340 zł 

netto + 23% 

VAT 

 

 
Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym zagospodarowana przestrzennego gminy 

Opatów zatwierdzonym Uchwałą Nr 42/XIV/2011 Rady Gminy w Opatowie z dnia 22 

września 2011(Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego nr 279 z dnia 25.11.2011 r poz. 4698). 

Działka położone w gminie Opatów obręb Opatów o nr ewid. 2637/1, o pow.0.0800 ha 

przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. 

W dniu 15 czerwca 2018 roku , na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Opatowie ul. 

Kościuszki 27,  został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  na 

okres 21 dni; a także zamieszczono na stronie internetowej urzędu.                                       

Informacje o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie  

w prasie lokalnej. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Opatowie 

pokój nr.17, tel. 034 3196093. 

Uwaga : Z dniem  27 lipca  2018 roku upływa termin do złożenia wniosku przez 

osoby. którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 

podstawie art.34.ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku. o 

gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2018 r  poz.121 z póz.zm. 

 

 
 

Wójt Gminy Opatów 

Bogdan Sośniak 

 


