
 

 

1. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

 

Lp. 
Nr działki 

obręb 

Pow. 
działki 
w m2 

Nr KW Przeznaczenie w PZP 
Opis 

nieruchomości 

Cena sprzedaży 
netto w zł 

 

1.  
249/3 
Sieroszewice 

744 KZ1W/00057550/2 
bez obciążeń i zobowiązań 

Brak planu, wydano decyzję o 
warunkach zabudowy dla 
budynku mieszkalnego 

Działka 
zlokalizowana przy 
ul. Starowiejskiej 

34.400,00 
+ 23 % VAT 

2.  
249/4 
Sieroszewice 

688 KZ1W/00057550/2 
bez obciążeń i zobowiązań 

Brak planu, wydano decyzję o 
warunkach zabudowy dla 
budynku mieszkalnego 

Działka 
zlokalizowana przy 
ul. Starowiejskiej 

30.300,00 
+ 23 % VAT 

3.  
249/5 
Sieroszewice 

727 KZ1W/00057550/2 
bez obciążeń i zobowiązań 

Brak planu, wydano decyzję o 
warunkach zabudowy dla 
budynku mieszkalnego 

Działka 
zlokalizowana przy 
ul. Starowiejskiej 

32.500,00 
+ 23 % VAT 

4.  
249/6 
Sieroszewice 

726 KZ1W/00057550/2 
bez obciążeń i zobowiązań 

Brak planu, wydano decyzję o 
warunkach zabudowy dla 
budynku mieszkalnego 

Działka 
zlokalizowana przy 
ul. Starowiejskiej 

31.900,00 
+ 23 % VAT 

5.  
249/7 
Sieroszewice 

680 KZ1W/00057550/2 
bez obciążeń i zobowiązań 

Brak planu, wydano decyzję o 
warunkach zabudowy dla 
budynku mieszkalnego 

Działka 
zlokalizowana przy 
ul. Starowiejskiej 

33.200,00 
+ 23 % VAT 

6.  
249/8 
Sieroszewice 

772 KZ1W/00057550/2 
bez obciążeń i zobowiązań 

Brak planu, wydano decyzję o 
warunkach zabudowy dla 
budynku mieszkalnego 

Działka 
zlokalizowana przy 
ul. Starowiejskiej 

37.700,00 
+ 23 % VAT 

 

 

 

2. Termin wniesienia opłaty:  

Sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego ustnego. 

Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej po sporządzeniu 

protokołu uzgodnień. Nabywca wpłaci  należność ustaloną w protokole uzgodnień na konto 

Urzędu Gminy Sieroszewice  Nr SBL Skalmierzyce o/Rososzyca 59 8431 0008 0100 0130 

2000 0003 do dnia zawarcia aktu notarialnego, lecz przed jego podpisaniem. 

 

3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości na podst.art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 

-6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 

 

4. Dodatkowe informacje:  

Opłaty sądowe, koszty zawarcia aktu notarialnego  ponosi nabywca. 

 

5. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 

24.05.2021 r. do 14.06.2021  r. 

 

 
 


