
Ogłoszenie Wójta Gminy Grybów w sprawie wykazu nieruchomości położonych we Florynce 

przeznaczonych do zbycia 

Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2021 roku  poz. 1899 z późn. zm.)  - Wójt Gminy Grybów podaje do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości stanowiących   zasób komunalny Gminy Grybów przeznaczonych do zbycia 

Wykaz nieruchomości  stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Grybów przeznaczonych         
do zbycia  

 

lp Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Oznaczenie 
nieruchomości 

wg katastru 
nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości i 

sposób jej 
zagospodarowania 

Cena nieruchomości Informacja o 
przeznaczeniu 
nieruchomości 

1 NS1G/00024604/0 714  
 
Obręb: 
Florynka 
(powstała w 

wyniku 
ustalenia 
przebiegu 
granic działki 
261/11) 

0,2114 ha Działka o 
regularnym 
kształcie, 
posiada dostęp 
do drogi 

publicznej. 
Media (gaz, 
woda, prąd, 
projektowana 
kanalizacja) 

przebiegają 
przez 

bezpośrednio 
sąsiadujące  
działki. 
Odległość 
działki od drogi 
wojewódzki ok. 
0,5km 

 

Zgodnie z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Gminy Grybów 
działka położona 

jest w terenach 
oznaczonych 
symbolem: 
MN,UN – tereny 
zabudowy 

jednorodzinnej 
oraz usług 

niepublicznych 60 
% powierzchni), 
RD – tereny rolne 
przeznaczone do 
zalesienia, LZ – 
tereny zadrzewień 
przeznaczone do 

utrzymania. 

 112 000 zł zawiera 
podatek VAT 
(naliczony do obszaru 

działki położonego w 
terenie budowlanym 
MN,UN) 

Działka 
przeznaczona 
do sprzedaży 
w trybie 
przetargowym 

2 NS1G/00024599/1 708  
 
Obręb: 

0,1720 ha  Działka o 
regularnym 
kształcie, 

Zgodnie z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

92  000 zł zawiera 
podatek VAT 
(naliczony do obszaru 

Działka 
przeznaczona 
do sprzedaży 



Florynka 
 (powstała w 
wyniku 
ustalenia 
przebiegu 
granic działki 
nr 261/6 

posiada dostęp 
do drogi 
publicznej. 
Media (gaz, 
woda, prąd, 
projektowana 
kanalizacja) 

przebiegają 

przez 
bezpośrednio 
sąsiadujące  
działki. 
Odległość 

działki od drogi 
wojewódzki ok. 
0,5km 
 

Gminy Grybów 
działka położona 
jest w terenach 
oznaczonych 
symbolem: 
MN,UN – tereny 
zabudowy 

jednorodzinnej 

oraz usług 
niepublicznych 
75% 
powierzchni), RD 
– tereny rolne 

przeznaczone do 
zalesienia, LZ – 
tereny zadrzewień 
przeznaczone do 
utrzymania. 

działki położonego w 
terenie budowlanym 
MN,UN) 

w trybie 
przetargowym 

 

Osobom fizycznym i prawnym wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 z póź.zm) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem pod 

warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Powyższy 

wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Grybów ul. Jakubowskiego 33  33-330 Grybów. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 26 września 2022 roku 16 października  2022 roku na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grybów, na stronach internetowych Gminy Grybów w zakładce Urząd/Komunikaty  i ogłoszenia, w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grybów w zakładce Wójt/Zarządzenia. 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości objętych niniejszym wykazem udziela się w Referacie Infrastruktury i Rozwoju 

Urzędu Gminy Grybów pod numerem telefonu 18 44 84 221. 

 

Wójt Gminy Grybów 
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