
                       
                                       Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr W/14/2018 Wójta Gminy Kłodawa  
            z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu  
            nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży. 

OGŁOSZENIE 

      Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy  
w Kłodawie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 
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Forma zbycia Uwagi  
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1 91/4 
 

Łośno 
 

1300 GW1G/00035784/7 

Działki położone w Łośnie w małym kompleksie gruntów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zlokalizowanym w odległości ok.250 m 
od centrum wsi, w sąsiedztwie lasu i pojedynczego siedliska oraz gruntów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, Teren porośnięty 
sosna w różnym wieku. Dojazd do kompleksu drogą żwirową. Teren uzbrojony w 
energię i wodę 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z garażami i 
niezbędną infrastrukturą 

 
34.400 sprzedaż przetarg 

   

2 672 Różanki 1781 GW1G/00071801/7 

Działka zlokalizowana na obrzeży kompleksu działek przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i usługi, przy drodze krajowej Gorzów –
Gdańsk. Zlokalizowana  przy ul. Srebrnej, o nawierzchni żwirowej. Uzbrojona w 
energię elektryczną 

10MNJ,U-przeznaczony pod 
obiekty i urządzenia obsługi trasy z 

ograniczeniem miejsc 
noclegowych do 40 oraz 

zabudowa rzemieślniczą z 
dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej. 

81.200 sprzedaż przetarg 

3 1/2 Rybakowo 2704 GW1G/60479/0 

Działka położona w sąsiedztwie zabudowy siedliskowej i lasu, przy ulicy Lipowej, 
25 km od Gorzowa. Główną zaletą jest położenie na terenie  Barliniecko-
Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, w którym znajdują się atrakcyjne jeziora 
.Uzbrojenie w sieć wodociągową i energetyczna znajdująca się przy ulicy. 

 Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w zabudowie 

zagrodowej 
84.200 sprzedaż przetarg 

4 22/7 Zdroisko 1262 GW1G/00035784/7 

Działka położona w kompleksie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Zdroisko to miejscowość o walorach rekreacyjnych. Główną zaletą jest położenie 
na terenie Barliniecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, w którym znajdują 
się atrakcyjne rezerwaty przyrody, m.in. „Zdroiskie Buki”, sąsiedztwo lasów i 
rzeki Santoczna. Uzbrojenie w energie i sieć wodociągową 

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca wraz 

z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

54.500 sprzedaż przetarg 

 
- ustalone ceny nie zawierają podatku VAT 
- nieruchomość są wolne od obciążeń i zobowiązań 
- osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 wyżej cytowanej ustawy,  
winny w terminie 6 tygodni od daty ogłoszenia niniejszego wykazu złożyć wniosek o nabycie tej nieruchomości. 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń 23 marca 2018 r.  

     Wójt Gminy 
/-/ Anna Mołodciak  


