
             BURMISTRZ 
  MIASTA I GMINY WISKITKI 

96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1          ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 27 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WISKITKI 
Z DNIA 14 LUTEGO 2023 R. 

 

NPZ.6840.6.2022.MD 

          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 oraz na tablicy sołeckiej Sołectwa Miedniewice. Informacja o wywieszeniu wykazu została opublikowana w prasie o zasięgu powiatowym. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą 
składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 04.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki. 
Dodatkowe, szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 18 lub pod nr tel. (46) 854 50 21. 
 

 
Wiskitki, dnia 14 lutego 2023 r.                                                             

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ    
                                                                                                                                                                                                          MIASTA I GMINY WISKITKI 

                                                                                                                                                                                                                                           I-I 
                                                                                                                                                                                                                                        mgr Rafał Mitura 

Miejsco
wość     

/obręb 
ewidenc

yjny 

Nr 
działki 

Powier
zchnia 
w ha 

Rodzaje 
użytków 

w ha 

 
Księga 

wieczysta 

 
Opis 

nieruchomości 

 
Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 

 
Forma 

sprzedaży 

 
 

Cena w zł 

 
 

Uwagi 

Miednie
wice 

638/4 0,05 ha 
RV – 0,05 

ha 
PL1Z/0005

8147/5 

Nieruchomość 
gruntowa, 

niezabudowana 

 
 
 

Zgodnie z zapisami Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 10/XXXIII/06 Rady Gminy 

Wiskitki z dn. 27 kwietnia 2006 r. 
działka o nr ewid. 638/4 położona w 

miejscowości Miedniewice, gm. 
Wiskitki przeznaczona jest pod 

tereny rolnicze (symbol planu R). 

        
 
 
 

 
 

bezprzetar
gowo 

15 000,00 
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/

