
             Wykaz Starosty Gryfińskiego  
w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 

Działając na podstawie art.35 ust.1i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Starosta Gryfiński podaje do publicznej wiadomości 
na okres  21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa: 

 
Lp. Oznaczenie nieruchomości 

według księgi wieczystej 
i katastru nieruchomości 

 
Pow.  
w ha 

Cena 
wywoław. 
w zł PLN  

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Forma zbycia 
nieruchomości   

Nr księgi 
wieczystej 

Nr 
działki 

 
Obręb 

 
Gmina 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. SZ1Y/00084

7/5 
482/8 Lisie Pole Chojna 0,4560 67 250,00 Nieruchomość oznaczona nr działki 

482/8 o pow. 0,4560ha, położona                
w obrębie Lisie Pole, gmina Chojna, 
stanowiąca własność Skarbu Państwa. 
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów 
posiada użytki RIVa, RIVb. Kształt 
działki jest nieregularny zbliżony                 
do litery L, a teren mocno 
zróżnicowany. Działka położona jest na 
skarpie wysokiego wzniesienia. Front 
od strony wschodniej. W części 
północno zachodniej mocno 
zadrzewiona i zakrzaczona, z wysoką 
skarpą. Nie jest ogrodzona                           
i zagospodarowana. Dostęp                         
do podstawowych sieci infrastruktury 
technicznej w drodze. 

Dla w/w nieruchomości brak jest 
miejscowego  planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. W studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
działka posiada zapis                     
w części tereny zabudowane, 
częściowo obszar rolnictwa,                 
w granicach strefy B pośredniej 
ochrony konserwatorskiej,            
w granicach terenów 
miejscowości rozwojowych. 

W drodze 
przetargu  
nieograniczonego. 
 
 
 
 
 
 
 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
 
UWAGA: wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu bezumownych użytkowników oraz ewentualnych 
zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca; 

 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul.Sprzymierzonych 4, pokój nr 32 lub pod nr tel.91/4162215 wew.151. 
                                                                                                                                                 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 12.09.2019r. – 02.10.2019r. 

Miejsce publikacji:                       
1/ bip.powiat.gryfino.pl 
2/ tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
 

 


