OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Puck
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Wójt Gminy Puck
ogłasza co następuje:
Z zasobu nieruchomości Gminy Puck przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości:
Lp.

Oznaczenie
nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości/
sposób
zagospodarowania

Termin
zagospodarowania

Cena
netto

A41 MN – tern o
funkcjach zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

-

19 000

jednorazowo ------------

sprzedaż
w drodze
przetargu

6 tygodni od
dnia
wywieszenia
wykazu

w zł

Termin
wnoszenia
opłat

Zasady
aktualizacji
opłat

Forma Termin złożenia
sprzedaży wniosku dot.
art. 34 ustawy
o gospodarce
nieruchomościa
mi

Nr działki
/położenie

Nr księgi
wieczystej

1.

192/17
Rekowo
Górne

GD2W/000
10705/9

188

Działka znajduje się na osiedlu
zabudowy jednorodzinnej, posiada
kształt wąskiego prostokąta. Ze
względu na swój kształt i wielkość nie
może stanowić samodzielnej działki
budowlanej. Położona w terenie
posiadającym dostęp do uzbrojenia.
Działka posiada dostęp do drogi
publicznej.

2.

427/151
Łebcz

GD2W/000
16931/4

70

Działka znajduje się w zespole działek Brak miejscowego planu
przeznaczonych pod zabudowę
zagospodarowania
jednorodzinną. Posiada wielkość oraz
przestrzennego/
kształt trapezu, które uniemożliwiają
polepszenie
jej samodzielne zagospodarowanie,
zagospodarowania
może stanowić jedynie uzupełnienie
nieruchomości
sąsiedniej nieruchomości. Położona
sąsiedniej działki
w terenie posiadającym dostęp do
nr 427/15
uzbrojenia. Działka posiada dostęp do
drogi publicznej.

-

4 800

jednorazowo ------------

sprzedaż
bezprzetar
gowa

6 tygodni od
dnia
wywieszenia
wykazu

3.

269/12
Łebcz

GD2W/000
42385/2

28

Działka znajduje się w zespole działek Brak miejscowego planu
przeznaczonych pod zabudowę
zagospodarowania
jednorodzinną. Posiada wielkość oraz
przestrzennego/
kształt trójkąta, które uniemożliwiają
polepszenie
jej samodzielne zagospodarowanie,
zagospodarowania
może stanowić jedynie uzupełnienie
nieruchomości

-

1 900

jednorazowo ------------

sprzedaż
bezprzetar
gowa

6 tygodni od
dnia
wywieszenia
wykazu

sąsiedniej nieruchomości. Położona w
terenie posiadającym dostęp do
uzbrojenia. Działka posiada dostęp do
drogi publicznej.

4.

491/26
Połczyno

GD2W/000
05231/7

54

sąsiedniej działki
nr 269/8

Działka znajduje się w zespole działek Brak miejscowego planu
przeznaczonych pod zabudowę
zagospodarowania
jednorodzinną. Posiada wielkość oraz
przestrzennego/
kształt trapezu, które uniemożliwiają
polepszenie
jej samodzielne zagospodarowanie,
zagospodarowania
może stanowić jedynie uzupełnienie
nieruchomości
sąsiedniej nieruchomości. Położona
sąsiedniej działki
w terenie posiadającym dostęp do
nr 491/27
uzbrojenia. Działka nie posiada
dostępu do drogi publicznej.

-

3 300

jednorazowo ------------

sprzedaż
bezprzetar
gowa

6 tygodni od
dnia
wywieszenia
wykazu

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Puck przy ul. 10 Lutego 29 w okresie od dnia 15.01.2021 r. do dnia 05.02.2021 r.
Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Gruntami tutejszego Urzędu, pokój nr 5.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia.............................…
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ...........................................

