
Załącznik do zarządzenia Nr 0050.24.2020 

Wójta Gminy Łaziska 

z dnia 22.05.2020 r.  

WYKAZ 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŁAZISKA POŁOŻONYCH W PIOTRAWINIE, GMINA ŁAZISKA 

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) Wójt 

Gminy Łaziska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zgodnie z  

zarządzeniem Wójta Gminy Łaziska Nr 0050.24.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Łaziska i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości. 

 
Numer ewidencyjny 

nieruchomości 

 

 

Oznaczenie 

nieruchomości według 

księgi wieczystej 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 

Położenie 

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego i sposób 

zagospodarowania 

 

Opis nieruchomości Cena 

nieruchomości 

(zł.) 

198/2 KWLU1O/00064436/5 

Prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy Wydział 

Ksiąg Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,0198 ha Obręb 15  

Piotrawin 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość  

położona na terenach 

zabudowy zagrodowej 

MR 

Nieruchomość zostanie 

zagospodarowana zgodnie 

z przeznaczeniem 

wynikającym z ustaleń 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w terminie 

do 5 lat od zbycia  

 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana  

6 114 zł. 

198/3 

 

 

 

KWLU1O/00064436/5 

Prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy Wydział 

Ksiąg Wieczystych w 

0,0163 Obręb 15  

Piotrawin 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość  

położona na terenach 

zabudowy zagrodowej 

MR 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

5 659 zł 



 Opolu Lubelskim 

 

Nieruchomość zostanie 

zagospodarowana zgodnie 

z przeznaczeniem 

wynikającym z ustaleń 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w terminie 

do 5 lat od zbycia 

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie nieruchomości 

w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 
  
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 22.05.2020 r. do 11.06.2020 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              


