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Załącznik 
do zarządzenia nr 36/ 2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 20 marca 2019r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną 

Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości. 
WYKAZ 

nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018r. poz. 2204; ze zm.) 
 
1. Oznaczenie 

nieruchomości wg księgi 
wieczystej oraz ewidencji 

Sypniewo, ulica Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, gmina 
Jastrowie, działka nr geod. 593/3, KW gruntu PO1Z/00021632/3, 
obręb nr 0007, 

2. Powierzchnia 
nieruchomości 

34 m2 

3. Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. 

4. Przeznaczenie 
nieruchomości w 
miejscowym planie 

Nieruchomość znajduje się poza terenami objętymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oznaczona została jako tereny zabudowane wsi. 

5. Cena nieruchomości 490 zł + 23% Vat 112,70 zł = 602,70 zł brutto  
6. Terminy wnoszenia opłat Opłata płatna przed aktem notarialnym. 
7. Informacje o 

przeznaczeniu do 
sprzedaży 

Sprzedaż niezabudowanej działki gruntu w trybie bezprzetargowym 
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej. 

 
Informacja 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204; ze zm.) – osoby: 
- którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub 
odrębnych przepisów (np. z art. 231 & 1 Kodeksu cywilnego); 
- które są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności 
tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą; 
- które są najemcami lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony; 
mogą skorzystać z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. 
 
W tym celu wymienione osoby mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie od 
20.03.2019r. do 01.05.2019r. włącznie wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę 
podaną w niniejszym wykazie. 


