
Zarządzenie nr 2/2014 

Wójta Gminy Koneck 

z dnia 08 stycznia 2014 roku 

 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                      

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz 

art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik                 

Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wykaz ten zostanie wywieszony na czas zgodny  z przepisami 

prawa. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki komunalnej,  gospodarki 

gruntami i rolnictwa. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy  Koneck 

 

mgr Ryszard Borowski 

 

                                                                                                



 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy 

Koneck  Nr 2/2014 z dnia 08 stycznia 2014 r.  

 

WYKAZ  

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaję do 

publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08 stycznia 2014 r.     

 

Lp.  

 

Położenie 

nieruchomości 

 

 

Numer 

KW 

 

 

Numer 

działki 

Powierzchnia 

przeznaczona 

do sprzedaży  

(ha lub m
2
) 

 

 

Opis nieruchomości 

 

  

Przeznaczenie 

nieruchomości 

 

Cena 

nieruchomości 

(zł brutto) 

 

 

Uwagi 

1. Koneck  26640 

 

269/5 36,68 m
2
              

(pow. lokalu) 

wraz z 

ułamkowym 

udziałem Uu 1 = 

4580/17382                 

w nieruchomości 

wspólnej 

Wyodrębniony lokal nr 1 położony na 

parterze 4 – lokalowego budynku 

mieszkalnego w Konecku nr 43 wraz                     

z ułamkowym udziałem Uu 1 = 4580/17382 

w nieruchomości wspólnej, w tym                         

w działce gruntu oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako nr 269/5. Lokal składa się               

z 1 pokoju, kuchni i łazienki na korytarzu              

o łącznej powierzchni 36,68 m
2
. 

Pomieszczenie składowe przynależne                  

do lokalu w podpiwniczeniu posiada pow. 

9,12 m
2
.  

Tereny dla funkcji 

mieszkaniowo – 

usługowej  

  

35 000,00 zł  Nieruchomość 

przeznaczona 

do sprzedaży 

2. Koneck 22186 31/6 117,90 m
2
  

(pow. lokalu) 

Teren działki gruntu o nr ewid. 31/6 o pow. 

500 m
2
 zabudowany budynkiem o funkcji 

usługowej, o pow. całkowitej 117,90 m
2
. 

Teren działki uzbrojony w infrastrukturę 

techniczną z sieci elektrycznej, 

wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 

Budynek posiada instalację ogrzewania               

z własną kotłownią olejową c.o. Budynek 

bez podpiwniczenia, budowany                            

w technologii tradycyjnej, o stropie z płyty 

żelbetowej na belkach stalowych i dachu                

o konstrukcji drewnianej.   

Tereny dla funkcji 

mieszkaniowo – 

usługowej  

110 000,00 zł  Nieruchomość 

przeznaczona 

do sprzedaży  



3. Koneck   26640 269/6 0,1136 ha  Działka gruntu usytuowana w centrum wsi 

Koneck, niezabudowana o pow. 1136 m
2
. 

Działka o kształcie wielokąta położona na 

zapleczu zabudowy mieszkaniowej. 

Dokonany podział geodezyjny daje 

potencjalną możliwość zabudowy                           

i zagospodarowania działki do zabudowy 

mieszkaniowej lub usługowej.  

 

Tereny dla funkcji 

mieszkaniowo – 

usługowej 

30 000,00 zł  Nieruchomość 

przeznaczona 

do sprzedaży  

 

 

 

 

 

 

Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości o złożenie wniosków                   

w terminie do dnia 22 stycznia 2014 roku 
 

 

 



 


