
Wójt Gminy Baćkowice
27-552 Baćkowice woj. świętokrzyskie
podaje do publicznej wiadomości.

że od dnia 09 czerwca 2014 r. przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w
Baćkowicach wywieszony będzie wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Baćkowice przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomość
niezabudowaną położoną w Obrębie Baćkowice Gm. Baćkowice przeznaczoną pod
zabudowę mieszkaniowąjednorodzinną oznaczoną numerem działki 586/7.



Wójt Gminy Baćk(l\vicc
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia I997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 20 lOr. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baćkowice przeznaczonych do sprzedaży
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Wymieniona poniżej nieruchomość położona jest w
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Numcr Powierzchnia Numer Cena nieruchomości
działki

'''' m
2 Księgi (netto)

Wieczystej

586/7 740 KI lT/00036300/8 27.380,00 zl

Jest to nieruchomość niezabudowana, położona w strefie centralnej ImejSCOWOSCI
Baćkowice w sąsiedztwie drogi gminnej, między istniejącą zabudową mieszkaniowąjednorodzinną.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice
przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość należy zagospodarować niezwłocznie, zgodnie z jej przeznaczeniem, poprzez
zabudowę domem mieszkalnym jednorodzinnym.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogloszeń w siedzibie Urzędu Gminy w
Baćkowicach na okres 21 dni począwszy od dnia 09 czenvca 2014 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust.! pkt l i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, to jest
przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych
przepisów lub są poprzednimi właścicielami nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej
nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercami mogą składać wnioski w
ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, w Urzędzie Gminy w Baćkowicach.

Szczegółowe infomlacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Baćkowicach pokój 24, lub
telefonicznie pod numerem 15 8686204 wewn.233.

Baćkowice, dnia 04.06.2014 r.
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