
Będzino, 15 marca 2022r. 

Wykaz nieruchomości nr 1/03/2022  

przeznaczonych do sprzedaży  

 

  Wójt Gminy Będzino działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  

z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 

Lp. 

Oznaczenie  

w ewidencji 

gruntów  

Pow. 

działki 

[ha] 

Obręb 

ewidencyjny 
Nr KW 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie w MPZP 
Forma zbycia 

Cena 

[zł] 

1. 

Lokal położony 

w budynku na 

działce nr 62/27 

0,3526 Dobre KO1K/00053140/3 

Lokal mieszkalny położony pod adresem Stoisław 12d/3 na I 

kondygnacji o pow. użytkowej 38,89m2 wraz z pomieszczeniem 

przynależnym (piwnica) o pow. 3,10m2 oraz udziałem w gruncie. 

Bezprzetargowo 

na rzecz 

najemcy 
152 000 

2. 

Lokal położony 

w budynku na 

działce nr 65/12 

0,0991 Dobre KO1K/00052805/6 

Lokal mieszkalny położony pod adresem Stoisław 7a/1 na I 

kondygnacji o pow. użytkowej 64,00m2 wraz z pomieszczeniem 

przynależnym (piwnica)  o pow. 8,05m2 oraz udziałem w gruncie. 

Bezprzetargowo 

na rzecz 

najemcy 
259 000 

3. 

Lokal położony 

w budynku na 

działce nr 62/29 

0,3029 Dobre KO1K/00053648/4 

Lokal mieszkalny położony pod adresem Stoisław 14d/6 na II 

kondygnacji o pow. użytkowej 38,89m2 wraz z pomieszczeniem 

przynależnym (piwnica) o pow. 2,90m2 oraz udziałem w gruncie. 

Bezprzetargowo 

na rzecz 

najemcy 
156 000 

4. 

Lokal położony 

w budynku na 

działce nr 62/27 

0,3526 Dobre KO1K/00053140/3 

Lokal mieszkalny położony pod adresem Stoisław 12d/11  na IV 

kondygnacji o pow. użytkowej 32,60m2 wraz z pomieszczeniem 

przynależnym (piwnica) o pow. 3,10m2 oraz udziałem w gruncie. 

Przetarg ustny 

nieograniczony 
129 000 

5. 

Lokal położony 

w budynku na 

działce nr 62/27 

0,3526 Dobre KO1K/00053140/3 

Lokal mieszkalny położony pod adresem Stoisław 12d/2 na I 

kondygnacji o pow. użytkowej 32,60m
2
 wraz z pomieszczeniem 

przynależnym (piwnica) o pow. 3,10m2 oraz udziałem w gruncie. 

Przetarg ustny 

nieograniczony 
115 000 

  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Będzinie oraz na stronie internetowej BIP Gminy Będzino 

www.bip.bedzino.pl na okres 21 dni tj. od dnia 16 marca 2022r. do dnia 5 kwietnia 2022r. 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży upływa  

w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 27 kwietnia 2022r. 

 

Wójt Gminy Będzino 

 Mariusz Jaroniewski 


