
WW  YY  KK  AA  ZZ    NN  II  EE  RR  UU  CC  HH  OO  MM  OO  ŚŚ  CC  II  

PPRRZZEEZZNNAACCZZOONNYYCCHH    DDOO  SSPPRRZZEEDDAAŻŻYY  
               
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art.11 ust.1 ,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowiesy  stanowiącymi załącznik do Uchwały Nr 

XXVI/142/09 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 czerwca 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2009 roku Nr 229,poz.2072) Wójt Gminy Kowiesy podaje do publicznej 

wiadomości co następuje: 

 

Z gminnego zasobu nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu niezabudowane 

działki położone w obrębie Jeruzal: 

lp Nr działki 
Powierzchnia 

(ha) 

Wartość nieruchomości według 

operatu szacunkowego netto [zł] 

Oznaczenie nieruchomości 

według księgi wieczystej 

1 275/1 0,1307 34 270,00 LD1R/00035244/4 

2 275/2 0,1362 35 710,00 LD1R/00035244/4 

3 275/3 0,1771 41 790,00 LD1R/00035244/4 

4 275/4 0,1854 48 610,00 LD1R/00035244/4 

5 275/5 0,1489 42 080,00 LD1R/00035244/4 

6 275/7 0,1552 35 200,00 LD1R/00035244/4 

7 275/8 0,1600 45 220,00 LD1R/00035244/4 

 
Zgodnie z aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy 

przedmiotowe działki przeznaczone są pod tereny 3 MNu – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. (Uchwała Nr XXIX/175/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 

20 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kowiesy, tereny części wsi Kowiesy i Jeruzal) 

 

Nieruchomości będzie sprzedawane w drodze przetargu, którego termin i forma zostanie podany 

w ogłoszeniu o przetargu.  

 

Osoby, którym w myśl art. 34 ust 1 i 2 w/w ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości, mogą złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 

zasadność, w terminie 6 tygodni od ogłoszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 21.03.2019r.  

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, 

tj. w dniach 07.02. – 28.02.2019r., 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowiesy i na tablicy ogłoszeń 

w sołectwie wg miejsca położenia nieruchomości. Ponadto informacja o podaniu do publicznej 

wiadomości zostanie zamieszczona w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

internetowej www.kowiesy.pl . 

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kowiesy  tel. nr  (46)  

831 70 81 w. 31 

 

Kowiesy, dnia 07.02.2019 r.  
Wójt Gminy Kowiesy 

/-/ Jarosław Pepka 

 

http://www.kowiesy.pl/

