
Załącznik Nr 1

Wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży  
 do Ogłoszenia  Starosty Kłobuckiego z dnia  30  czerwca  2015r.
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1.
Działka nr 845/12
 o pow. 306 m²
obręb Wręczyca 
Wielka    
karta mapy nr 7
gm. Wręczyca 
Wielka,

 użytek - Bi

 
Kw Nr    
CZ2C/00047
728/9 

- właściciel
Skarb 
Państwa

Położona
we Wręczycy 
Wielkiej  
przy ul. 
Śląskiej 
   

Niezabudowana, 
wyposażona w 
infrastrukturę 
techniczną w drodze,
   

W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego,
działka zlokalizowana na terenie  RMN 
– tereny istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej  i  usługowej jako 
podstawowe oraz  dopuszczalne 
zabudowa związana z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i urządzeń 
infrastruktury technicznej .     

  
Sprzedaż w  
drodze przetargu 
ustnego 
nieograniczonego

18 026  zł

2
Działka nr 231/2
 o pow. 557m²
obręb Gruszewnia
karta mapy nr 2
gm. Kłobuck,

 użytek  RIVb 

 
Kw Nr    
CZ2C/00038
443/1 

- właściciel
Skarb 
Państwa

Położona
w Gruszewni 
przy ul. 
Kłobuckiej
( D-43 )
   

Niezabudowana, 
wyposażona w 
infrastrukturę 
techniczną w drodze,
   

Brak  planu zagospodarowania 
przestrzennego, w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego działka nr 231/2 
zlokalizowa jest na terenie symb. RMN 
– tereny istniejącej zabudowy zagro-
dowej i jednorodzinnej  z dopuszcze-
niem usług itp.    

  
Sprzedaż w  
drodze przetargu 
ustnego 
nieograniczonego

13 886  zł

3
Działka nr  313/3 
o pow. 1835 m²
obręb Gruszewnia
karta mapy nr 2
gm. Kłobuck,

 użytek  -RIVb.

 
Kw Nr   
CZ2C/00038
443/1 

- właściciel 
Skarb 
Państwa 

Położona 
w Gruszewni 
przy ul. 
Kłobuckiej
 ( D-43 )

Niezabudowana,  
wyposażona w 
infrastrukturę 
techniczną w drodze,

Brak planu zagospodarowania prze- 
strzennego, w studium uwarunkowań    
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego działka nr 313/3 
zlokalizowana na terenie  symb. RMNp 
- tereny nowoprojektowanej  zabudowy 
mieszkaniowej,jednorodzinnej  i za-
grodowej z dopuszczeniem usług  itp.

  
Sprzedaż w drodze
przetargu ustnego 
nieograniczonego 

59 857 zł

Uwaga:  Z dniem  1 lipca  2015r.  biegnie  6 tygodniowy termin do złożenia  wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu 
               nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o  gospodarce nieruchomościami . 

Starosta 
 Henryk Kiepura 
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