
 
 

OGŁOSZENIE  

STAROSTY  KŁOBUCKIEGO 

z dnia   04  września   2008r 

  

w sprawie sporz ądzenia wykazu nieruchomo ści  

 przeznaczonych do sprzeda Ŝy 

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2004r  Nr 261 poz. 2603 z póź. zm.)  Starosta Kłobucki 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej  

 

ogłasza,  co nast ępuje: 

 

I. 

 

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaŜy nierucho-

mość opisana w załączniku Nr 1 . 

 
II. 
 

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie w okresie od dnia  05 września  

2008 r. na co najmniej  21 dni  oraz zamieścić ogłoszenie o wykazie  w prasie  lokalnej .   

 

                                                               III. 

 

         Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości  jest waŜna do dnia  19  grudnia  2008r.  
 
 



 
Wykaz  nieruchomo ści  przeznaczonych  do  sprzeda Ŝy   

do  ogłoszenia  Starosty  Kłobuckiego  z  dn. 04  września   2008 r.  
 
 
                            

 
Lp. Oznaczenie wg 

ewidencji gruntów  
Oznacze-

nie 
 w księdze 
wieczystej 

       PołoŜenie  
Nieruchomości  

Opis nieruchomości 
Przeznaczenie w planie 

miejscowym 
Przeznaczona do  

zbycia  
Cena 

nieruchomości 
Uwagi 

1 2 3 5 6 7 8 9 

 

10 

 

 1. 

 

 Działka nr    

   3792/10  

o pow. 195m² 

obręb  

Kłobuck  

m. Kłobuck 

 

 Kw Nr    

 2992  

  

  

Kłobuck  

ul. Częstochowska, 

przy rondzie na 

skrzyŜowaniu drogi 

krajowej D-43 Czę-

stochowa –Wieluń 

 z drogą wojewódz-

ką  D- 492 . 

 

 

Niezabudowana, 

teren zieleni, w 

sąsiedztwie poło-

Ŝone są nieru-

chomości komer-

cyjne usługowo-

handlowe.  

 

 

 Działka leŜy  na tere-

nie przeznaczonym 

pod zabudowę miesz-

kaniową jednorodzin-

ną i usługi .  

 

     SprzedaŜ  

 

33.300,00 zł 

 

Wymaga uzgodnień ze 

Śląskim Konserwatorem 

Zabytków ( w zakresie 

ochrony konserwatorskiej) 

i zarządcy drogi krajowej  

(w zakresie obsługi komu-

nikacyjnej ) .  

 
 

Uwaga :  Z dniem 05 września  2008r biegnie 6 tygodniowy termin do złoŜenia wniosku przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  

               nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomości  ( t.j. Dz. U. z 2004r Nr 261 poz.  

               2603 ze zm.                  


