
                       
                                              
                                          Załącznik nr 2 do zarządzenia  nr W/44/2018 Wójta Gminy Kłodawa  
              z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu  
              nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 

OGŁOSZENIE 

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

L.p  
Nr działki 

 
Położenie 

działki 

 
Pow.  
w m2 

Nr KW 

 
 
 

Opis nieruchomości 

 
 

Przeznaczenie w decyzji 
 o warunkach zabudowy  

 
 

Cena netto  
zł  

Forma zbycia Uwagi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1256/2 Kłodawa 
 

3000 GW1G/00066751/3 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w rejonie ulicy 
Skrajnej na Osiedlu Na Skraju w miejscowości Kłodawa.  Dla 

nieruchomości zostały wydane warunki zabudowy. Działka posiada 
dogodny dostęp do sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, energii 

elektrycznej , gazu ziemnego i telekomunikacyjnej. Położona jest w 
kompleksie działek niezabudowanych i zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie wolnostojącej, w bliskiej 
okolicy jeziora i lasów. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. 

Budowa budynku usługowego          
o funkcji gastronomia i 

hotelarstwo ( dom weselny z bazą 
noclegową) wraz z infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem 

terenu. 

 
237.100 

sprzedaż przetarg 

2 1256/3 Kłodawa 4448 GW1G/00066751/3 

 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w rejonie ulicy 

Skrajnej na Osiedlu Na Skraju w miejscowości Kłodawa.  Dla 
nieruchomości zostały wydane warunki zabudowy. Działka posiada 

dogodny dostęp do sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, energii 
elektrycznej , gazu ziemnego i telekomunikacyjnej. Położona jest w 
kompleksie działek niezabudowanych i zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie wolnostojącej, w bliskiej 
okolicy jeziora i lasów. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. 

 

Budowa budynku usługowego              
o funkcji organizacji imprez 
turystyczno-rozrywkowych                    
( gastronomia, catering) z 

zapleczem ( magazyn sprzętu, 
biura) wraz z infrastrukturą 

techniczną i zagospodarowaniem 
terenu. 

351.600 sprzedaż przetarg 

3 
Udział 

189/1000 
Dz.400/15  

Kłodawa 801 GW1G/00125311/9 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości 
Kłodawa, obręb Kłodawa oznaczona jako działka nr 400/15 o powierzchni 

0,0801 ha w udziale 189/1000 stanowi własność Gminy Kłodawa, 
pozostały udział 811/1000 stanowi własność osoby fizycznej.  Działka 

położona w centrum miejscowości przy ulicy Kościelnej, wjazd od ulicy 
Bukowej. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa. Sieć uzbrojenia w 

drodze przy działce. Dla działki wydano warunki zabudowy. 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojącego 
wraz z infrastrukturą techniczną             

i zagospodarowania terenu 

        Wartość 
         udziału  
         12.293 

Sprzedaż na       
rzecz   

współwłaściciela 
Bez przetargu 

 
- 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 dnia ………………………………..  

                                        Wójt Gminy 
                                 /-/ Anna Mołodciak                                                 


