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

że od dnia 30 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
usługi oznaczoną numerami działek 182/33 i 182/35.

J.' arian'arl)ka



Wójt Gminy Baćkowice
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2014r., poz. 518)

podaje do publicznej lI'iadom().~ci
wykaz nierueholllości stanowiących własność Gminy Baćkowice przeznaczonych do sprzedaży

kic
Wymieniona poniżej nieruchomość polożona jest w
GOb b' B 'krcl le ae oWlce lIIina Baćkowiee Ilowiat ollatowski woiewództwo świetokrzvs

Numer Powierzchnia Numer Cena nieruchomości
działki \" In

2 Księgi (netto)
Wieczystej

182/33 232 KI IT/Ollll05065/2
23.000,00 zl

182/35 39 KI IT/l1002393417

Jest to nieruchomość niezabudowana, położona w strefie centralnej mlejSCOWOSCI
Baćkowice w sąsiedztwie drogi powiatowej. W bezpośrednim sąsiedztwie siedziba Urzędu Gminy i
Banku Spółdzielczego, zabudowa usługowo-handlowa.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice
funkcję podstawową terenu stanowią uslugi nieuciążliwe.

Nieruchomość należy zagospodarować niezwłocznie, zgodnie z jej przeznaczeniem, poprzez
zabudowę na cele usługowe.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w
Baćkowieaeh na okres 21 dni pocz:lwszy od dnia 30 ezem'ca 2014 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust.! pkt 1 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 właściciclami 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 informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Baćkowicach pokój 24, lub
telefonicznie pod numerem 15 8686204 wewn.233.

Baćkowiee, dnia 27.06.2014 r.
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