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Wójta Gminy Łęki Szlacheckie
 dnia 10.05.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje się do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęki Szlacheckie.

Oznaczenie nieruchomości Nr księgi
wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i
sposób jej zagospodarowania

Cena
nieruchomośc

i w zł
Nr działki Powierzchni

a w ha
Łęki

Szlacheckie

Nr dz.
812/27

0,0529 PT1P/00089797/6 Działka gruntu oznacz. nr 812/27 
stanowi parking usytuowany przed 
parterowym pawilonem handlowo – 
usługowym w Łękach Szlacheckich (dz.
nr 812/28). Kształt działki zbliżony do 
prostokąta, dłuższym bokiem przylega 
do drogi publicznej (dz. nr 617/1), teren
działki ma nawierzchnię asfaltową 
ułożoną na podłożu betonowym.
Teren parkingu przylega do chodnika na
dz. nr 812/28.

Dla działki nr 812/27 w obrębie 
Łęki Szlacheckie nie ma aktualnego
planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz nie wydano 
decyzji o warunkach zabudowy. 
Zgodnie z ustaleniami Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Łęki Szlacheckie 
zatwierdzonego Uchwałą Rady 
Gminy Łęki Szlacheckie Nr 
XXXV/217/02 z dnia 09.10.2002 r. 
działka znajduje się na obszarze 
oznaczonym jako: tereny oznacz.
Br – grunty rolne zabudowane.

74 000,0 zł

Działkę wymienioną w niniejszym wykazie przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu.
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Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 14.05.2021 r. do dnia 04.06.2021 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Urzędu Gminy 
w Łękach Szlacheckich, oraz na stronie internetowej www.bip.lekiszlacheckie.pl.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia -
niniejszego wykazu, tj. od dnia 14.05.2021 r.

Szczegóły dotyczące sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckie pokój nr 6 lub pod nr tel. 44-787-53-25.
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http://www.bip.lekiszlacheckie.pl/

