
                                Męcinka, dnia 31.07. 2013r. 
WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZ ETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  - wywieszony na okres 21 dni 

Położenie Oznaczenie 
Nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości 
 

Opis ogólny nieruchomości     Forma  
     sprzedaży 

Cena 
nieruchomości 

     Obszar  w ha 

Słup Działka nr 136/4 
zapisana w księdze 
wieczystej Sądu 
Rejonowego w 
Złororyi pod nr 
LE1J/00012189/9 

W miejscowym planie zagosp. 
przestrzennego działka 
przeznaczona jest pod 

zabudowę mieszkaniową,  na 
terenie oddziaływań Kopalni 

Bazaltu w Męcince. 

Działka nieuzbrojona , istnieje 
możliwość uzbrojona w sieć 
energetyczną, wodociągową i 
kanalizacyjną gminną. Leży w pobliżu 
sztucznego zbiornika wodnego „Słup”. 

przetarg 45 000 zł. 
do ceny 

doliczony 
zostanie podatek 

VAT w 
wysokości 23% 

0,1053 ha 

Słup Działka nr 136/5 
zapisana w księdze 
wieczystej Sądu 
Rejonowego w 
Złotoryi pod nr 
LE1J/00012189/9 

W miejscowym planie zagosp.  
przestrzennego działka 
przeznaczona jest pod 

zabudowę mieszkaniową, na 
terenie oddziaływań Kopalni 

Bazaltu w Męcince. 

Działka nieuzbrojona , istnieje 
możliwość uzbrojona w sieć 
energetyczną, wodociągową i 
kanalizacyjną gminną. Leży w pobliżu 
sztucznego zbiornika wodnego „Słup”. 

przetarg 45 000 zł. 
do ceny 

doliczony 
zostanie podatek 

VAT w 
wysokości 23% 

0,1051 ha 

Słup Działka nr 136/9 
zapisana w księdze 
wieczystej Sądu 
Rejonowego w 
Złotoryi pod nr 
LE1J/00012189/9 

W miejscowym planie zagosp.  
przestrzennego działka 
przeznaczona jest pod 

zabudowę mieszkaniową, na 
terenie oddziaływań Kopalni 

Bazaltu w Męcince. 

Działka nieuzbrojona , istnieje 
możliwość uzbrojona  w sieć 
energetyczną, wodociągową i 
kanalizacyjną gminną. Leży w pobliżu 
sztucznego zbiornika wodnego „Słup”. 

przetarg 
 

45 000 zł. 
do ceny 

doliczony 
zostanie podatek 

VAT 
 wysokości 23% 

0,1000ha 

Słup Działka nr 136/12 
zapisana w księdze 
wieczystej Sądu 
Rejonowego w 
Złotoryi pod nr 
LE1J/00012189/9 

W miejscowym planie zagosp.  
przestrzennego działka 
przeznaczona jest pod 

zabudowę mieszkaniową, na 
terenie oddziaływań Kopalni 

Bazaltu w Męcince. 

Działka nieuzbrojona, istnieje 
możliwość uzbrojenia   w sieć 
energetyczną, wodociągową i 
kanalizacyjną gminną. Leży w pobliżu 
sztucznego zbiornika wodnego „Słup”. 

przetarg 45 000 zł. 
do ceny 

doliczony 
zostanie podatek 

VAT w 
wysokości 23% 

0,1003ha 

Słup 
 
 
 
 

Działka nr 136/13 
zapisana w księdze 
wieczystej Sądu 
Rejonowego w 
Złotoryi pod nr 
LE1J/00012189/9 

W miejscowym planie zagosp.  
przestrzennego działka 
przeznaczona jest pod 

zabudowę mieszkaniową 
 na terenie oddziaływań Kopalni 

Bazaltu w Męcince. 

Działka nieuzbrojona , istnieje 
możliwość uzbrojona  w sieć 
energetyczną, wodociągową i 
kanalizacyjną gminną. Leży w pobliżu 
sztucznego zbiornika wodnego „Słup”. 

przetarg 45 000 zł. 
do ceny 

doliczony 
zostanie podatek 

VAT w 
wysokości 23% 

 

0,1006ha 

Termin składania wniosków, przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 13  września 2013 r.   
 


