
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 13/10  Wójt Gminy Leoncin  

z dnia 18 marca 2010 r.  
 
 
 

WYKAZ  
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Leoncin 

przeznaczonych do sprzedaŜy w drodze przetargu  
 

Oznaczenie nieruchomości Lp
. 

PołoŜenie 
nieruchomości Nr księgi wieczystej Wg danych            

z  ewidencji 
gruntów (nr 
ewid. działki) 

Powierzchnia 
działki ewid.                
w ha 

Cena nieruchomości 
netto w zł  ∗ 

1. Nowe Grochale WA1N/00068145/7 270/6 0,1697  207 034 
 

2. Nowe Grochale WA1N/00068145/7 270/7 0,1057  117 327 
 

3. Nowe Grochale WA1N/00068145/7 270/8 0,1056  117 216 
 

4. Nowe Grochale WA1N/00068145/7 270/9 0,1107  112 914 
 

5. Nowe Grochale WA1N/00068145/7 270/10 0,1105  112 710 
 

6. Nowe Grochale WA1N/00068145/7 270/11 0,1041  115 551 
 

7. Nowe Grochale WA1N/00068145/7 270/12 0,1041  115 551 
 

8. Nowe Grochale WA1N/00068145/7 270/13 0,1041  115 551 
 

9. Nowe Grochale WA1N/00068145/7 270/14 0,1043  115 773 
 

∗ Do cen nieruchomości zostanie doliczony 22% podatek VAT.  
 
Opis nieruchomości : 

Są to nieruchomości niezabudowane połoŜone w jednym kompleksie przy nowo 
zaprojektowanej i budowanej drodze gminnej (aktualnie nawierzchnia Ŝwirowa), łączącej drogę 
powiatową  z drogą wojewódzką. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowią otwarte tereny rolne i luźna 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna nowo powstająca i istniejąca. Uzbrojenie terenu: sieć 
wodociągowa  i linia energetyczna.  

 
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe 
Grochale  zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Leoncin nr XX/43/04 z dnia 18.08.2004 r. 
(Dz.Urz.Woj.Maz. z dn.07.09.2004 r. Nr 227, poz.6108 z późn.zm.):  

� Działka nr  270/6 ( poz. 1)  - połoŜona jest  na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i usługową ozn. symbolem planu 33 MN/U. 

� Pozostałe działki (poz. 2 - 9) - połoŜone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną ozn. symbolem planu 15 MN. 

 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1  

pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie             
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 29 kwietnia 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 

  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;” 

 
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. (22) 785-65-82(85); 785-66-00. 

 
 
Wójt Gminy 
Józef Mosakowski 

 
 


