
Kościerzyna, 2021.03.29 

 

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2020 r. poz. 1990) wykazuje do 

sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna: 

1. położone w obrębie Mały Klincz, zapisane w KW GD1E/00015187/3, zgodnie z 

planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  ozn. nr: 

- 250 o pow. 0,1035 ha, cena netto 51.750,00 zł. plus 11.902,50 zł. podatku VAT, 

- 251 o pow. 0,1007 ha, cena netto 50.350,00 zł. plus 11.580,50 zł. podatku VAT, 

- 252 o pow. 0,1007 ha, cena netto 50.350,00 zł. plus 11.580,50 zł. podatku VAT, 

- 253 o pow. 0,1008 ha, cena netto 50.400,00 zł. plus 11.592,00 zł. podatku VAT, 

- 254 o pow. 0,1008 ha, cena netto 50.400,00 zł.  plus 11.592,00 zł. podatku VAT, 

2. położone w obrębie Mały Klincz, zapisane w KW GD1E/00015187/3, zgodnie z 

planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudowa usługową  ozn. nr: 

- 244 o pow. 0,2137 ha, cena netto 106.850,00 zł. plus 24.575,50 zł. podatku VAT, 

- 245 o pow. 0,1253 ha, cena netto 62.650,00 zł. plus 14.409,50 zł. podatku VAT, 

- 246 o pow. 0,1288 ha, cena netto 64.400,00 zł. plus 14.812,00 zł. podatku VAT, 

- 247 o pow. 0,1288 ha, cena netto 64.400,00 zł. plus 14.812,00 zł. podatku VAT, 

- 248 o pow. 0,1288 ha, cena netto 64.400,00 zł. plus 14.812,00 zł. podatku VAT, 

- 249 o pow. 0,1288 ha, cena netto 64.400,00 zł. plus 14.812,00 zł. podatku VAT, 

Opis nieruchomości przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudowa usługową : nieruchomości 

gruntowe niezabudowane, położone przy ul. Dębowej, dojazd drogą gruntową, przeważa 

sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i usługowej, teren działek zakrzaczony, brak sieci 

wodociągowej i sieć kanalizacyjnej, termin zagospodarowania nieruchomości do 10 lat od 

dnia podpisania aktu notarialnego, działki zostały przeznaczone do sprzedaży w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego. 

3. położona w obrębie Łubianie, zapisana w KW GD1E/00019928/8, ozn. nr 39 o pow. 

0,02 ha, zabudowana budynkiem byłej OSP, zgodnie z planem miejscowym 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej, cena brutto 28.900,00 zł.  

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem OSP o pow. zabudowy 

31 m2, kształt działki regularny, zakrzaczony, działka nie ogrodzona, teren uzbrojony, dojazd 

drogą utwardzoną asfaltową, sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa.  Działka została 

przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać 

udokumentowane wnioski do dnia 12 maja 2021 r. do Urzędu Gminy Kościerzyna ul. 

Strzelecka 9.  

 

            

       Wójt Gminy Kościerzyna 

 

 

 


