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                                                                                                                                                                                                           ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 116 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WISKITKI 
Z DNIA 8 LISTOPADA 2022 R. 

NPZ.6840.3.2022.MN 

WYKAZ 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. 
zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wiskitki, zgodnie z poniższym wykazem: 

 

Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki: www.wiskitki.bip.net.pl, www.wiskitki.pl, a także na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki. Informacja o wywieszeniu wykazu została opublikowana w prasie o zasięgu powiatowym. 
Dodatkowe, szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 18 lub pod nr tel. (46) 854 50 21.                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Z up. BURMISTRZA             
                                                                                                                                                                     /-/   

                                                                                                                                    inż. Łukasz Boczkowski  
                                                                                                                                                                      ZASTĘPCA BURMISTRZA  

Wiskitki, dnia 8 listopada 2022 r.                                                                                                           MIASTA I GMINY WISKITKI  
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Przeznaczenie w miejscowym planie 
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Cena w zł 

 
Uwagi 

Starowi
skitki 

40 
 

0,0346 
ha 

Dr – 
0,0346 

ha 

PL1Z/0004660
6/4 

Nieruchom
ość 

gruntowa, 
niezabudo

wana 

Dla obszaru, na którym jest położona 
działka Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego utracił moc prawną z dn. 

31.12.2003 r. Zgodnie ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 

zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wiskitki, zatwierdzonym Uchwałą Nr 

44/XXXIV/14 z dn. 11 sierpnia 2014 r. oraz 
zmianą przyjętą Uchwałą Nr 19/XXVII/21 
Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 26 

lutego 2021 r. działka o nr ewid. 40 
położona w miejscowości Starowiskitki, gm. 

Wiskitki przewidziana jest w części pod 
obszary zabudowy zagrodowej z 

dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług (symbol MN2), a w 

części pod obszary rolnicze położone w 
kompleksach żyznych gleb (symbol R1). 

        
 
 
 

 
 
 

 
bezprzetar

gowo 
30 000,00 

zł 

Nieruchomość 
zwolniona z podatku 
VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 9 Ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r.     

o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 931 z późn. zm.) 

  

http://www.wiskitki.bip.net.pl/
http://www.wiskitki.pl/

