OGŁOSZENIE
Gmina Borowa
z a p r a s z a
wszystkich
zainteresowanych nabyciem nieruchomości znajdujących
się w zasobie mienia komunalnego Gminy Borowa
SprzedaŻ nieruchomości nastĄpiĆ moŻe w niŻej
wymienionych ustawowych trybach

I. SprzedaŻ w trybie przetargu nieograniczonego

GLINY MAŁE


działka nr 316/25 o pow. 0,0800 ha

- użytek PsVI

ŁYSAKÓWEK








nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły
w skład której wchodzą działki nr. 142/1, 141/2, 140/2
ogólnej powierzchni 0,4725 ha
- użytek Bi
działka nr 730 o pow. 0,2600 ha
- użytek PsV
działka nr 375/2 o pow. 0,1164 ha - użytek RV
działka nr 358/4 o pow. 0,0700 ha - użytek PsVI
działka nr 405/1 o pow. 0,0356 ha - użytek PsVI
działka nr 405/2 o pow. 0,0800 ha - użytek PsVI

ORŁÓW






działka nr 424/2 o pow. 0,2215 ha
działka nr 424/3 o pow. 0,0584 ha
działka nr 422/2 o pow. 0,1200 ha
działka nr 420/6 o pow. 0,2100 ha
działka nr 421/2 o pow. 0,0921 ha

- użytek
- użytek
- użytek
- użytek
- użytek
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RIVa, Ps IV
PsIV
RIVa, PsIV
RIVa, Ps IV
RIVa, Ps IV

PŁAWO







działka nr 799/2 o pow. 0,2800 ha
działka nr 796/2 o pow. 0,28 ha
działka nr 798/2 o pow. 0,24 ha
działka nr 893/2 o pow. 0,24 ha
działka nr 889/2 o pow. 0,20 ha
działka nr 886/2 o pow. 0,28 ha

- użytek RIIIb
- użytek RIVb
- użytek RIIIb, RIVb
- użytek RIVb
- użytek RIVb, RV
- użytek RIVb, RV

SADKOWA GÓRA









nieruchomość zabudowana budynkiem adaptowanym
na mieszkania w skład której wchodzą działki nr. 827, 825/1
o ogólnej powierzchni 0,3378 ha
- użytek Bi
działka nr 669/2 o pow. 0,1300 ha
- użytek R IVa, RV, PsIV
położona w terenie budowlanym
działka nr 445/2 o pow. 0,2300 ha
- użytek RIIIb, RIVa
działka nr 450/2 o pow. 0,2100 ha
- użytek RIVa, RIVb, Lz RIIIb, Lz RIVb
działka nr 449/2 o pow. 0,2200 ha
- użytek R IVa, RIVb, Lz RIIIb, Lz RIVb
działka nr 448/2 o pow. 0,2100 ha
- użytek R IVa, RIVb, Lz RIIIb
działka nr 450/2 o pow. 0,2100 ha
- użytek R IVa, RIVb, Lz RIIIb, Lz RIVb

SUROWA




II.

działka nr 66 o pow. 0,06 ha
działka nr 12 o pow. 0,0,05 ha
działka nr 288/3 o pow. 0,17 ha

- użytek Ps II
- użytek Lz PsIII
- użytek Lz ŁVI

SprzedaŻ w trybie przetargu ograniczonego dla
osób prowadzących gospodarstwo rolne

BOROWA


działka nr 709 o pow. 0,33 ha

- użytek ŁV

GLINY MAŁE







działka nr 691 o pow. 0,63 ha
działka nr 106/6 o pow. 0,33 ha
działka nr 316/30 o pow. 0,4865 ha
działka nr 316/29 o pow. 0,4127 ha
działka nr 316/37 o pow. 0,4800 ha

- użytek PsIV, N,Lz PsVI
- użytek RIVb, PsV, Lz
- użytek PsVI
- użytek PsVI
- użytek PsV, PsVI, dr
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GLINY WIELKIE



6/20 części działki nr 139/1 o ogólnej powierzchni 2,93 ha użytek RIIIa, R IIIb, ŁVI

ŁYSAKÓWEK




działka nr 404/2 o pow. 0,037 ha
działka nr 404/1 o pow. 1,1600 ha

- użytek BrPsVI, dr, Lz PsVI
- użytek Ls, dr, Lz PsVI

PŁAWO






działka nr 878/2 o pow. 0,60 ha
działka nr 884/2 o pow. 1,05 ha
działka nr 970 o pow. 1,28 ha
działka nr 888/2 o pow. 0,31 ha

- użytek
- użytek
- użytek
- użytek

RV
RIVb, RV
RV, Lz PsIV
RIVb, RV

SADKOWA GÓRA





działka nr 447/2 o pow. 0,4005 ha
działka nr 446/2 o pow. 0,5107 ha
działka nr 1098/3 o pow. 1,69 ha

- użytek RIIIb, RIVa, RIVb, Lz RIIIb
- użytek R IIIb, RIVa, PsIV, Lz RIIIb
- użytek R IVa, RV, LzR IVa, Lz RV

SUROWA





działka nr 65/2 o pow. 0,43 ha
działka nr 65/3 o pow. 0,43 ha
działka nr 65/1 o pow. 2,24 ha

- użytek Ps III, ŁVI, Lz
- użytek PsIII, LzPsIII
- użytek Lz, PsIII

III. SprzedaŻ w trybie bezprzetargowym – działka
przylegŁa do sĄsiedniej nieruchomości

BOROWA






działka nr 996 o pow. 0,0283 ha
działka nr 569 o pow. 0,0271 ha
działka nr 844 o pow. 0,0200 ha
działka nr 246 o pow. 0,0054 ha
działka nr 221 o pow. 0,0500 ha

- użytek Ps VI
- użytek PsV, PsIV
- użytek R IIIb
- użytek B
- użytek R IVa
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działka nr 215 o pow. 0,0104 ha
działka nr 1066 o pow. 0,0104 ha
działka nr 1095 o pow. 0,0145 ha
działka nr 246 o pow. 0,0054 ha
działka nr 230 o pow. 0,0116 ha
działka nr 215 o pow. 0,0104 ha
działka nr 207 o pow. 0,0082 ha
działka nr 176 o pow. 0,0081 ha
działka nr 164 o pow. 0,0091 ha
działka nr 191 o pow. 0,0093 ha
działka nr 1031 o pow. 0,0010 ha

- użytek B
- użytek PsV
- użytek PsV ,B
- użytek B
- użytek B
- użytek B
- użytek B
- użytek B
- użytek B
- użytek B
- użytek B

GÓRKI








działka nr 1288 pow. 0,0200 ha
działka nr 1371 o pow. 0,2100 ha
działka nr 357/3 o pow. 0,0300 ha
działka nr 355/1 o pow. 0,0600 ha
działka nr 736 o pow. 0,0300 ha
działka nr 728/2 o pow. 0,0100 ha
działka nr 735 o pow. 0,0100 ha

- użytek PsVI, Ws
- użytek RIIIb
- użytek Br, PsIV
- użytek RIVa, PsV
- użytek PsIV
- użytek PsIV
- użytek PsIV

ŁYSAKÓWEK




działka nr 134 o pow. 0,1100 ha - użytek Ps VI, PsV
działka nr 443 o pow. 0,0416 ha - użytek RV
działka nr o 145 pow. 0,07 ha
- użytek Br PsV

SADKOWA GÓRA







działka nr 779/11 pow. 0,0161 ha
działka nr 779/10 pow. 0,0145 ha
działka nr 779/8 pow. 0,0197 ha
działka nr 779/7 pow. 0,0148 ha
działka nr 779/6 pow. 0,0154 ha
działka nr 573/2 pow. 0,0716 ha

- użytek Ps III
- użytek Ps III
- użytek Ps III
- użytek Ps III
- użytek Ps III
- użytek R IVa

SUROWA



- działka nr 235/1 o pow. 0,01 ha - użytek Ps III
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Osoby zainteresowane nieruchomościami stanowiących własność
Gminy Borowa zapraszamy do kontaktu w Urzędzie Gminy Borowa
pokój 21.
Osobą prowadząca ww. sprawy jest Pani Elżbieta Waręda
Kontakt telefoniczny 17 58 155 21 wew. 14

W przypadku zainteresowania kupnem przedmiotowych działek
zostanie
wszczęta
procedura
ich
sprzedaży
zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wójt
Władysław Błażejowski
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