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WÓJT  GMINY  FAŁKÓW 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych  do sprzedaży stanowiących własność gminy Fałków 

 

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od dnia  19 maja 2021 rok  do dnia 10 czerwca 2021 roku. 

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu są: 

 

1. Nieruchomość oznaczona nr 1226/34 o pow. 1,2933 ha położona w obrębie geodezyjnym   

    Fałków  gm. Fałków objęta Księgą Wieczystą KW Nr KI1K/00043763/5 

   Zgodnie z obowiązującym  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

   Przestrzennego Gminy Fałków w/w działka jest położona na obszarach zabudowy przemysłowej i 

   produkcyjno - usługowej istniejące i projektowane  „PU”- 

   Cena nieruchomości  104 300,00 zł   plus  należny podatek  VAT . 

 

 2.Nieruchomość oznaczona nr 1227/1 o pow.1,3108 ha  położona w obrębie geodezyjnym 

    Fałków gm. Fałków objęta Księgą Wieczystą KW Nr KI1K/00050090/8 

   Zgodnie z obowiązującym  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

   Przestrzennego Gminy Fałków w/w działka jest położona na obszarach zabudowy przemysłowej i 

   produkcyjno - usługowej istniejące i projektowane  „PU”- 

   Cena nieruchomości  106 200,00 zł   plus  należny podatek  VAT . 

    

3.Nieruchomość oznaczona nr 1227/2 o pow. 1,2314 ha położona w miejscowości Fałków  obręb 

    geodezyjny  Fałków  gm. Fałków objęta Księgą  Wieczystą KW Nr KI1K/00050090/8 

   Zgodnie z obowiązującym  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

   Przestrzennego Gminy Fałków w/w działka jest położona na obszarach zabudowy przemysłowej i 

   produkcyjno - usługowej istniejące i projektowane  „PU”- 

   Cena nieruchomości  99 000,00 zł  plus należny podatek VAT. 

 

 4 .Nieruchomość oznaczona nr 1229 o pow. 2,66 ha położona w miejscowości Fałków  obręb 

    geodezyjny  Fałków  gm. Fałków objęta Księgą  Wieczystą KW Nr KI1K/00037639/2 

   Zgodnie z obowiązującym  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

   Przestrzennego Gminy Fałków w/w działka jest położona na obszarach zabudowy przemysłowej i 

   produkcyjno - usługowej istniejące i projektowane  „PU”- 

   Cena nieruchomości  219 000,00 zł  plus należny podatek VAT. 

                                                                                                                                                   

   Zbycie w/w  nieruchomości nastąpi  w drodze  p r z e t a r g u. 

                                                                                                                 

                                                                                                              

 

                                   Wójt Gminy 

                                            Henryk Konieczny 

 

 
  Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje  osobie,która  spełnia jeden z warunków określonych 
   w art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz. U. z 2020 r. 

   poz.65z póż. zm.) i w wyznaczonym  terminie złoży pisemny wniosek o jej nabycie po cenie podanej 

   w wykazie.  

     


