
 

 

 

   Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży                               

 

                                                         INFORMACJA 

 

Wójt Gminy Ciepielów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 

z późn. zm. ) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie został sporządzony 

 i podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, oraz 

ogłoszenie na stronie internetowej www.ciepielow.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych 

do sprzedaży  w drodze przetargu nieograniczonego.  

 

 Rekówka 
 

- działka o nr geodezyjnym 190  

- objęta księgą wieczystą nr RA1L 00032 404/4  prowadzoną przez Sąd Rejonowy                         

w Kozienicach, IX Zamiejscowy  Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku, 

- powierzchnia działki - 1,03 ha, 

- karta mapy 2 Rekówka, 

- dostęp do działki - z drogi gminnej G/L 

- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka 

położona jest na terenach przeznaczonych pod użytki zielone bez prawa zabudowy, symbol 

planu - 26.4 OD. 

- wartość rynkowa nieruchomości - 25 428,00 zł + VAT 23% 

 

Świesielice 
 

- działka o nr geodezyjnym 1889 

- objęta księgą wieczystą nr RA1L 00031009/8  prowadzoną przez Sąd Rejonowy                         

w Kozienicach, IX Zamiejscowy  Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku, 

- powierzchnia działki – 0,80 ha, 

- karta mapy 2 Świesielice, 

- dostęp do działki - z drogi gminnej G/L 

- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka 

położona jest na terenach przeznaczonych pod użytki zielone bez prawa zabudowy, symbol 

planu - 27.2 OD. 

- wartość rynkowa nieruchomości - 2500,00 zł + VAT 23% 

 

 

Świesielice 
 

- działka o nr geodezyjnym 1869  

- objęta księgą wieczystą nr RA1L 00031009/8  prowadzoną przez Sąd Rejonowy                         

w Kozienicach, IX Zamiejscowy  Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku, 

- powierzchnia działki – 0,50 ha, 

- karta mapy 2 Świesielice, 

- dostęp do działki - z drogi gminnej G/L 

- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka 



położona jest na terenach przeznaczonych pod zalesienie , symbol planu – 27.5 OL1. 

- wartość rynkowa nieruchomości - 2510,00 zł + VAT 23% 

 

W/w nieruchomości stanowią własność Gminy Ciepielów. 

 

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres od 29 lipca 2014 r. do 8 września 2014 r. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, tel. 3788047 w. 

36. 

 

Ciepielów, dnia 29. 07. 2014 r. 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                         


