
Starosta Kolski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późno zm. ) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Miejscowość
(obręb Adres Nr Powierzchnia Nr księgi Cena sprzedaży
ewidencyjny) nieruchomości działki działki wieczystej

Obręb:
300909_2.0013 Ostrów Kolonia 181 KN1K1 1300,00 zł
Ostrów Kolonia gm. Olszówka ark. m. 2 0.0400 ha 00018014/1 + 23% VAT
gm. Olszówka

Przeznaczenie nieruchomości
Gmina Olszówka nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
oznaczonej numerem 181 ark. mapy 2 położonej w obrębie Ostrów Kolonia, gm. Olszówka,
natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Olszówka przedmiotowa działka położona jest na terenach rolnych z możliwością zabudowy
mieszkaniowej zagrodowej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości
Grunt niezabudowany oraz nieuzbrojony, posiadający dostęp do instalacji wodnej i elektrycznej.
Aktualnie nie jest użytkowany, stanowi teren po usytuowanej tu wcześniej i rozebranej remizie.

Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest na skraju wsi Ostrów Kolonia, przy drodze o nawierzchni gruntowej.
W jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się grunty rolne oraz zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa. Zgodnie z ewidencją gruntów działka ta stanowi inne tereny zabud. - Bi.
Działka położona w odległości ok. 2,5 km od większej miejscowości Umień z usytuowanym
tu kościołem oraz zabudową handlową. Miejscowość Olszówka z siedzibą władz gminnych
oddalona jest ok. 6,5 km, natomiast najbliższe miasto Dąbie oddalone jest ok. 8 km.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, t.j. od dnia 09.06.2020 r.
do dnia 29.06.2020 r..

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek
w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości, tj. do dnia
21.07.2020 r.

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Agnieszka Witkowska
nr tel. 63 26 17 843
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