
Załącznik Nr 1                                             
do zarządzenia Nr 36/09 
Wójta Gminy Leoncin 
z dnia 01 czerwca  2009 r.  

WYKAZ 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 

 
Oznaczenie nieruchomości Lp

. 
Położenie 
nieruchomości Nr księgi 

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

Powierzchnia 
działki ewid.        
w m2

Opis nieruchomości i przeznaczenie jej 
w planie zagospodarowania gminy 

Cena 
nieruchomości 
w zł ∗ 

Forma zbycia 
nieruchomości 

1 Wincentówek Kw 44566 
(dz. 57/37) 
Kw 65971 
(dz. 57/40, 
63/13) 

57/37 
+ udział 
2060/71098 w 
działkach 
57/40, 63/13        
o pow. 2889 m2

1030
 
+ udział 
2060/71098  
w  pow.2889m2

Nieruchomość niezabudowana.  
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego wsi 
Leoncin i Wincentówek zatwierdzonym 
uchwałą Rady Gminy Leoncin nr 
XVIII/26/04 z dnia 16.06.2004 r. 
(Dz.Urz.Woj.Maz. z dn.23.07.2004 r. 
Nr 182, poz.4750 z późn.zm.) – 
położona jest  na terenie przeznaczonym 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną –symbol planu 63 MN. 

102 486,00 
w tym: 
- działki              
95 790,00 
- udziału             
w drodze 
wewnętrznej     
6 696,00 

Sprzedaż                  
w przetargu 
ustnym 
nieograniczonym 

2 Wincentówek Kw 44566 
(dz. 57/38) 
Kw 65971 
(dz. 57/40, 
63/13) 

57/38 
+ udział 
2058/71098 w 
działkach 
57/40, 63/13        
o pow. 2889 m2

1029
 
+ udział 
2058/71098  
w  pow.2889m2

j.w. 102 388,00 
w tym: 
- działki              
95 697,00 
- udziału             
w drodze 
wewnętrznej     
6 691,00 

Sprzedaż                  
w przetargu 
ustnym 
nieograniczonym 

 
∗ Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.  
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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 14 lipca  2009 r.  
 
„ Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia 

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

określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 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, 

jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż                            
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;” 

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

 
Wójt Gminy 
Józef Mosakowski  

 


