
 
WYKAZ 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zm.) Wójt Gminy Nadarzyn podaje do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 

 
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11.09.2015r. do dnia 02.10.2015r. 
 
 

Z up. Wójta Gminy 
ZASTĘPCA WÓJTA 
dr Tomasz Muchalski 

  
 
 
Uwaga: 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 21.08.1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zm.) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia 11.09.2015r. do dnia 23.10.2015r. 

LP OZNACZENIE 
NIERUCHOMO ŚCI 

POŁOŻENIE 
NIERUCHOMO ŚCI 

NR KSIĘGI 
WIECZYSTEJ 

POWIERZCHNIA 
ŁĄCZNA  OPIS NIERUCHOMO ŚCI PRZEZNACZENIE W PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA 

OBCIĄŻENIA 
NIERUCHOMO ŚCI, 
ZOBOWI ĄZANIA 

CENA 
NIERUCHOMO ŚC
I WYWOŁAWCZA  

 

FORMA 
ZBYCIA 

 

1. 
Działki nr ew.  

41/1 i 41/3 
obręb Rozalin, 
gm. Nadarzyn 

WA1P/00026868/7 4700 m2 

Nieruchomość stanowią 
działki oznaczone nr 

ew. 41/1 i 41/3  o 
kształcie prostokątnym. 

Dojazd do działek 
stanowi ul. Grzybowa. 

Wzdłuż zachodniej 
granicy działek 

przebiega napowietrzna 
linia niskiego napięcia. 
Działka nr ew. 41/3 jest 
niezagospodarowana. 
Na działce nr ew. 41/1 

znajdują się 
pozostałości zabudowy. 

Nieruchomość 
porośnięta jest 
samosiejkami i 

krzakami. W zasięgu 
nieruchomości 

przebiegają sieci 
uzbrojenia technicznego 

terenu. 

41/1 – teren zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej o symbolu M, 
częściowo znajduje się na 

terenie komunikacji – dojazd 
11KD o szerokości 8 m w 
liniach rozgraniczających 

 
41/3 – teren zabudowy 

mieszkaniowej o symbolu 
MU, częściowo znajduje się 

na terenie komunikacji – 
dojazd 11KD o szerokości 8 

m w liniach 
rozgraniczających oraz droga 

dojazdowa 5KUD (ul. 
Grzybowa) o projektowanej 
szerokości 10 m w liniach 

rozgraniczających, w zasięgu 
oddziaływania napowietrznej 

linii energetycznej. 

brak 

215 777 zł 
(dwieście 

piętnaście tysięcy 
siedemset 

siedemdziesiąt 
siedem zł) + 

VAT  

Przetarg 
ustny 

nieograni-
czony 


