
Załącznik Nr 1                                             
do zarządzenia Nr 99/10 
Wójta Gminy Leoncin 
z dnia 07 października  2010 r.  

W Y K A Z 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Leoncin przeznaczonych do sprzedaŜy w drodze przetargu 

 
 

Oznaczenie nieruchomości L
p. 

PołoŜenie 
nieruchomości Nr księgi 

wieczystej 
Wg danych  z 
ewidencji 
gruntów (nr 
ewid. działki) 

Powierzchn
ia działki 
ewid.                
w ha 

Opis nieruchomości  Przeznaczenie nieruchomości                     
w miejscowym planie 
zagospodarowania  

Cena  
 nieruchomości  (netto)           
w zł   

1 Nowe Polesie WA1N/                 
00057122/0 

14/2  
oraz udział  ¼                  
w działce nr  
14/1 stanowiącej 
wewnętrzną 
drogę 
dojazdową  

0,1500 ha 
+ udział ¼          
w działce              
o pow.              
0,1417 ha 

Nieruchomość 
niezabudowana.  PołoŜona                   
w nowo powstałym 
kompleksie, w którym dojazd 
do działek od drogi 
powiatowej zapewniony jest 
wewnętrzną drogą gruntową.  
Brak mediów bezpośrednio na 
działce. Istnieje moŜliwość 
podłączenia do linii 
energetycznej NN 
przebiegającej w pobliŜu. 
Nieruchomość  jest wolna od 
obciąŜeń , ograniczeń                         
w rozporządzaniu i nie jest 
przedmiotem zobowiązań. 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Nowe Polesie zatwierdzonym 
uchwałą Nr IX/55/07 Rady Gminy 
Leoncin  z dnia 2 .09.2007 r.  
nieruchomość połoŜona jest na 
terenie przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną  i letniskową oraz 
zabudowę zagrodową                              
z dopuszczeniem usług 
nieuciąŜliwych  oznaczonym 
symbolem planu  9-MN/RM/U 
 

85 002,00 zł,  
w tym: 
- działka - 76 500,00 zł      
(51,00zł/m2) 
- udział w drodze  
wewnętrznej-8 502,00 zł     
(24,00zł/m2) 
Cena sprzedaŜy zostanie 
powiększona o 22% 
podatek VAT. 

2 Nowe Polesie WA1N/                 
00057122/0 

14/3 
oraz udział  ¼                
w działce nr  
14/1 stanowiącej 
wewnętrzną 
drogę 
dojazdową  

0,1628 ha 
+ udział ¼          
w działce              
o pow.              
0,1417 ha 

j.w. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Nowe Polesie nieruchomość 
połoŜona jest częściowo na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną                       
i letniskową oraz zabudowę 

85 018,00 zł, 
w tym: 
- działka -  76 516,00 zł 
(47,00zł/m2) 
- udział w drodze  
wewnętrznej-8 502,00 zł     
Cena sprzedaŜy gruntów 
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zagrodową   z dopuszczeniem usług 
nieuciąŜliwych  oznaczonym 
symbolem planu  9-MN/RM/U, 
częściowo na terenie zieleni 
naturalnej o symbolu planu 28-ZN, 
częściowo na terenie cieków 
wodnych, rowów melioracyjnych 
oraz zbiorników powierzchniowych 
o symbolu planu 39- WS. 

przewidzianych pod 
zabudowę (0,1003 ha) 
zostanie powiększona               
o 22% podatek VAT. 
Zwolnienie od VAT 
obejmuje grunty   
pozostałe o pow.                     
0,0625 ha 

3 Nowe Polesie WA1N/                 
00057122/0 

14/4   
oraz udział  ¼                
w działce nr  
14/1 stanowiącej 
wewnętrzną 
drogę 
dojazdową  

0,1675 ha 
+ udział ¼          
w działce              
o pow.              
0,1417 ha 

j.w. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Nowe Polesie nieruchomość 
połoŜona jest częściowo na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną                        
i letniskową oraz zabudowę 
zagrodową z dopuszczeniem usług 
nieuciąŜliwych  oznaczonym 
symbolem planu  9-MN/RM/U, 
częściowo na terenie cieków 
wodnych,  rowów melioracyjnych 
oraz zbiorników powierzchniowych 
o symbolu planu 39-WS. 

87 227,00 zł 
w tym: 
- działka -  78 725,00 zł 
(47,00zł/m2) 
- udział w drodze  
wewnętrznej -                 
8 502,00 zł      
Cena sprzedaŜy gruntów 
przewidzianych pod 
zabudowę  (0,1598 ha) 
zostanie powiększona            
o 22% podatek VAT. 
Zwolnienie od VAT 
obejmuje grunty   
pozostałe o pow.      
0,0077 ha 

4 Nowe Polesie WA1N/                 
00057122/0 

14/5  
oraz udział  ¼ w 
działce nr  14/1 
stanowiącej 
wewnętrzną 
drogę 
dojazdową  

0,1938 ha 
+ udział ¼          
w działce              
o pow.              
0,1417 ha 

j.w. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Nowe Polesie nieruchomość 
połoŜona jest na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną                      
i letniskową oraz zabudowę 
zagrodową z dopuszczeniem usług 
nieuciąŜliwych  oznaczonym 
symbolem planu                                            
9-MN/RM/U. 

101 526,00 zł,  
w tym: 
- działka – 93 024,00 zł      
(48,00zł/m2) 
- udział w drodze  
wewnętrznej -   
8 502,00zł      
Cena sprzedaŜy zostanie 
powiększona o 22% 
podatek VAT. 
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5 Nowe Polesie  WA1N/                 
00051692/4 

191/2 
191/3 

0,1041 
0,0189 

0,1230 ha 

Działka nr 191/2 jest 
zabudowana budyniem 
mieszkalnym, w którym 
znajdują się dwa lokale 
socjalne.   Jeden z lokali 
zajmuje, bez tytułu prawnego                      
z nakazem  opróŜnienia lokalu, 
1–osobowa rodzina. 
Działka nr 191/3 jest 
obciąŜona słuŜebnością 
gruntową polegającą na prawie 
przechodu  i przejazdu na 
rzecz kaŜdoczesnych 
właścicieli działki nr 191/1 
opisanej w Kw  61143.  
Uzbrojenie terenu:  linia 
energetyczna. 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Nowe Polesie nieruchomość 
połoŜona jest na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 
oznaczonym symbolem planu                
4-MN. 

95 694,00 zł,   
w tym: 
- budynek mieszkalny – 
44 880,00 zł, 
- grunt – 50 814,00 zł. 
Cena sprzedaŜy gruntów 
przeznaczonych pod 
zabudowę zostanie 
powiększona o 22% 
podatek VAT.                                                                                         
Zwolnienie od VAT 
obejmuje budynek                        
i grunt zabudowany                            
o pow. 0,0600 ha.  

 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą 

składać wnioski o ich nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  tj.  do 19  listopada                   
2010 r.  
 
„ Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeŜeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia 

jeden z następujących warunków: 
  1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeŜeli złoŜy wniosek o nabycie przed upływem terminu 

określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złoŜenia wniosku nie moŜe być krótszy niŜ 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu; 
  2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, 

jeŜeli złoŜy wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złoŜenia wniosku nie moŜe być krótszy niŜ                            
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;” 

 
SprzedaŜ nieruchomości następuje w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym 
ogłoszeniu. 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy  pok. nr 7 tel. (022 ) 785-65-82(85) ; 785-66-00. 

 
Wójt Gminy 
Józef Mosakowski  


