Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu
w Myszkowie Nr 904/2018 z dnia 09.07.2018 r.

Wykaz Nr 2/2018
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego położonych w Myszkowie przy ul. Pułaskiego

Lp.

Położenie
nieruchomości

Nr KW

Nr ewid.
działki
------Użytek

Powierzchnia
w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w p.z.p

Forma zbycia

Cena
nieruchomości netto
(zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

Symbol 1U – tereny zabudowy usługowej
Uchwała Nr XXXIV/299/09 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 29 września 2009 r.

Sprzedaż nieruchomości
w drodze przetargu

182 900,00*

1.

Myszków

KW Nr CZ1M/
00069669/0

2064/29

0,6266

Nieruchomość niezabudowana, uzbrojona w sieć wod.-kan., na
nieruchomości znajduje się przykanalik wod.-kan., dostęp do drogi publicznej
jest zapewniony przez ogólnodostępne, istniejące i wydzielone drogi
wewnętrzne stanowiące własność Powiatu Myszkowskiego, przy sprzedaży
nieruchomość zostanie obciążona służebnością gruntową polegającą na
prawie każdoczesnego właściciela rur wod.-kan. znajdujących się na
nieruchomości do całodobowego dostępu do ww. urządzeń w zakresie
niezbędnym do usuwania awarii, wykonywania konserwacji, remontów

2.

Myszków

KW Nr CZ1M/
00069669/0

2064/33

0,8468

Nieruchomość niezabudowana, uzbrojona w sieć wod.-kan., na
nieruchomości znajduje się przykanalik wod.-kan., dostęp do drogi publicznej
jest zapewniony przez ogólnodostępne, istniejące i wydzielone drogi
wewnętrzne stanowiące własność Powiatu Myszkowskiego

Symbol 1U – tereny zabudowy usługowej
Uchwała Nr XXXIV/299/09 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 29 września 2009 r.

Sprzedaż nieruchomości
w drodze przetargu

237 800,00*

2,2379

Nieruchomość niezabudowana, uzbrojona w sieć wod.-kan., na
nieruchomości znajduje się przykanalik wod.-kan., dostęp do drogi publicznej
jest zapewniony przez ogólnodostępne, istniejące i wydzielone drogi
wewnętrzne stanowiące własność Powiatu Myszkowskiego

Symbol 1PU – tereny zabudowy produkcyjnousługowej, składów i magazynów, 1ZIO –
tereny zieleni izolacyjno-ochronnej
Uchwała Nr XXXIV/299/09 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 29 września 2009 r.

Sprzedaż nieruchomości
w drodze przetargu

653 000,00*

1,7166

Nieruchomość niezabudowana, uzbrojona w sieć wod. -kan., na
nieruchomości znajduje się przykanalik wod. – kan., dostęp do drogi
publicznej jest zapewniony przez ogólnodostępne, istniejące i wydzielone
drogi wewnętrzne stanowiące własność Powiatu Myszkowskiego. Przez
południowo – zachodnią część działki przebiega linia WN. Lokalizacja na
przedmiotowej nieruchomości linii wysokiego napięcia powoduje ograniczenia
w korzystaniu z części działki (strefa ograniczonego użytkowania).

Symbol 1PU – tereny zabudowy produkcyjnousługowej, składów i magazynów
Uchwała Nr XXXIV/299/09 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 29 września 2009 r.

Sprzedaż nieruchomości
w drodze przetargu

482 000,00*

3.

Myszków

KW Nr CZ1M/
00069669/0

2062/84
2062/91
2062/93

------RV
2062/98

4.

Myszków

KW Nr CZ1M/
00069669/0

------RIIIb
RIVa
RV

* Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.
Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustala się termin do
złożenia wniosku do dnia 22 sierpnia 2018 r.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem tut. Starostwa przy ul. Pułaskiego 6, pok. 116 lub 102, tel. (34)
315 91 09, 315 91 76, natomiast odnośnie infrastruktury w Biurze Rozwoju i Funduszy Unijnych tut. Starostwa przy ul. Pułaskiego 6, pok. 206, tel. (34) 315 91 74.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 10.07.2018r. do dnia 01.08.2018r.

Myszków, dnia 09.07.2018 r.
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