
 

 

W Y K A Z 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 

użytkowników wieczystych. 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

( tj. Dz.U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm. ) – Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 

użytkowników wieczystych: 

- nieruchomość  stanowiącą  własność  gminy  Kodrąb  położoną  w  obrębie Zakrzew  Wielki 

oznaczoną w ewidencji gruntów nr 160/16  o  pow. 0,2986 ha, dla której  Sąd Rejonowy  

w Radomsku prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1R/00075497/3, oddaną w użytkowanie 

wieczyste do dnia  29.04.2093 r.  

 
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w 
nieruchomości. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach rozwoju 
przedsiębiorczości gospodarczej.  
 
Wartość nieruchomości gruntowej opisanej w pkt. 1 określona przez rzeczoznawcę 
majątkowego wg stanu na dzień 19.06.2019 r. wynosi:  
 
- wartość rynkowa nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności  w wysokości 

65.425 zł  ( słownie:  sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych ), 

-  wartość nieruchomości  jako przedmiotu  prawa użytkowania wieczystego w wysokości 

36.700 zł  ( trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych ), 

Cena nieruchomości gruntowej sprzedawanej  użytkownikom wieczystym, po  zaliczeniu na jej 

poczet kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego ( zgodnie z art. 69 ustawy 

wynosi  28.725 zł ( słownie : dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych ). 

 

Osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 

1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  

( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. ) mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości  

w terminie do  22.08.2019 r.  Po tym terminie  na podstawie  art. 32 oraz 37 ust. 2 pkt 5 

sprzedaż nieruchomości  nastąpi na rzecz jej użytkowników wieczystych.  

Kodrąb, dnia 10.07.2019 r.     
 

 

 


