
WYKAZ     NIERUCHOMOŚCI     PRZEZNACZONYCH    DO   ZAMIANY
Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity -Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651 ze zm.) , oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/237/2014 z dnia 27.06.2014r.

Wójt Gminy Polanka Wielka
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

L.p. Oznaczenie nieruchomości
według księgi

wieczystej oraz
katastru

nieruchomości

Powierzchnia
i opis

nierucho
mości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Termin
zagospodaro

wania
nieruchomości

Cena
nieruchomości

Wysokość
opłat z tytułu

dzierżawy/
użytkowania

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady
aktualizacji

opłat

Informacja o przeznaczeniu do 
sprzedaży, oddania 
w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem lub dzierżawę

Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na podstawie 
art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 

1. Księga wieczysta:  
KR1E/00029784/
2

Działka nr:
3017/20  
Położona  w  obrębie 

ewidencyjnym : 
Polanka Wielka,
Jednostka ewidencyjna:
Polanka Wielka
Adres: ul. Ogrodowa

  pow.0.0142 ha

 Nieruchomość
gruntowa która 
stanowiła  część 
starej drogi, a 
obecnie jest w 
posiadaniu osoby 
fizycznej

 

Przeznaczenie nieruchomości 
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego :

MN,RM 41 tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zagrodowej

Sposób zagospodarowania: 
 Grunt jest w posiadaniu osób 

fizycznych

Nie dotyczy 2.783,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy   Nie dotyczy Sprzedaż nieruchomości w formie 
zamiany na prawo własności 
działki nr 2507/8 
o pow. 0.0336 ha 
KR1E/00019445/1

Termin złożenia wniosku:
6 tygodni licząc od dnia 
wywieszenia wykazu w tut. 
Urzędzie Gminy

2. Księga wieczysta:  
KR1E/00029784/
2

Działka nr:
3017/21  
Położona  w  obrębie 

ewidencyjnym : 
Polanka Wielka,
Jednostka ewidencyjna:
Polanka Wielka
Adres: ul.Ogrodowa

pow.0.0169 ha

 Nieruchomość
gruntowa która 
stanowiła  część 
starej drogi, a 
obecnie jest w 
posiadaniu osoby 
fizycznej

 

Przeznaczenie nieruchomości 
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego :

MN,RM 41 tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zagrodowej

Sposób zagospodarowania: 
 Grunt jest w posiadaniu osób 

fizycznych

Nie dotyczy 3.312,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy   Nie dotyczy Sprzedaż nieruchomości w formie 
zamiany na prawo własności 
działki nr 2507/12 
o pow. 0.0098 ha 
KR1E/00013329/0

Termin złożenia wniosku:
6 tygodni licząc od dnia 
wywieszenia wykazu w tut. 
Urzędzie Gminy

3. Księga wieczysta:  
KR1E/00029784/
2

Działka nr:
3017/23 
Położona  w  obrębie 

ewidencyjnym : 
Polanka Wielka,
Jednostka ewidencyjna:
Polanka Wielka
Adres: ul. Ogrodowa

pow.0.0148 ha 

 Nieruchomość
gruntowa która 
stanowiła  część 
starej drogi, a 
obecnie jest w 
posiadaniu osoby 
fizycznej

 

Przeznaczenie nieruchomości 
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego :

MN,RM 41 tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zagrodowej

Sposób zagospodarowania: 
 Grunt jest w posiadaniu osób 

fizycznych

Nie dotyczy 2.901,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy   Nie dotyczy Sprzedaż nieruchomości w formie 
zamiany na prawo własności 
działki nr 2514/15 o pow. 0.0275 
ha KR1E/00020941/8

Termin złożenia wniosku:
6 tygodni licząc od dnia 
wywieszenia wykazu w tut. 
Urzędzie Gminy

4. Księga wieczysta:  
KR1E/00029784/
2

Działka nr:
3017/24
Położona  w  obrębie 

ewidencyjnym : 
Polanka Wielka,
Jednostka ewidencyjna:
Polanka Wielka
Adres: ul. Ogrodowa

pow.0.0216 ha 

 Nieruchomość
gruntowa która 
stanowiła  część 
starej drogi, a 
obecnie jest w 
posiadaniu osoby 
fizycznej

 

Przeznaczenie nieruchomości 
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego :

MN,RM 41 tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zagrodowej

Sposób zagospodarowania: 
 Grunt jest w posiadaniu osób 

fizycznych

Nie dotyczy 4.234,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy   Nie dotyczy Sprzedaż nieruchomości w formie 
zamiany na prawo własności 
działki nr 2512/6 o pow. 0.0156 ha 
KW/Lwh 652

Termin złożenia wniosku:
6 tygodni licząc od dnia 
wywieszenia wykazu w tut. 
Urzędzie Gminy

5. Księga wieczysta:  
KR1E/00029784/
2

Działka nr:
3017/25 
Położona  w  obrębie 

ewidencyjnym : 
Polanka Wielka,
Jednostka ewidencyjna:
Polanka Wielka
Adres: ul. Ogrodowa

pow.0.0241 ha 

 Nieruchomość
gruntowa która 
stanowiła  część 
starej drogi, a 
obecnie jest w 
posiadaniu osoby 
fizycznej

 

Przeznaczenie nieruchomości 
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego :

MN,RM 41 tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zagrodowej

Sposób zagospodarowania: 
 Grunt jest w posiadaniu osób 

fizycznych

Nie dotyczy 4.724,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy   Nie dotyczy Sprzedaż nieruchomości w formie 
zamiany na prawo własności 
działki nr 2512/12 o pow. 0.0342 
ha KR1E/00001417/1

Termin złożenia wniosku:
6 tygodni licząc od dnia 
wywieszenia wykazu w tut. 
Urzędzie Gminy

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka tj. : od dnia 1 lipca 2014r.do dnia 22 lipca 2014r.  a ponadto informacja  o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana  do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej” 
Gazeta Krakowska”, oraz na stronie internetowej Gminy, a także w inny sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy w Polance Wielkiej.
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