
 
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 65) i Uchwały nr XVI/102/2020 Rady Gminy Przesmyki z  dnia 

30.03.2020r w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kukawkach oznaczonej jako 

działka nr 109 

 

WÓJT GMINY PRZESMYKI 
podaje do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  

Lp. Położenie 
Powierzchnia 

w ha 

Numer 

działki 
Księga wieczysta 

Ustalona cena 

nieruchomości 

1 Kukawki 0,2946ha 109 SI1S/00061379/2 

 

37 100,00zł 

 

 

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka nr 109 obręb Kukawki stanowi las. 

Na przedmiotowej działce znajduje się kaplica wybudowana w 1906r z przeznaczeniem do 

sprawowania w niej kultu religijnego. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Jakuba 

Apostoła w Przesmykach. Przedmiotowa działka zostanie zagospodarowana  i służyć  będzie 

na cele działalności sakralnej. 

Ww. nieruchomość nie jest objęta decyzją Wójta Gminy o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu, ponadto Gmina Przesmyki nie ma opracowanego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Przesmyki nr XIX/145/2016 z dnia 22 listopada 2016r., 

grunty oznaczone w ewidencji gruntów wsi Kukawki jako działka nr 109 stanowi tereny 

zabudowy usług sakralnych – oznaczone symbolem UKs.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 

przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 

 przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub 

odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu 

określonego w wykazie. 

 jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności 

tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży 

wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zakupu winny złożyć pisemne oświadczenie  

o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu po wyżej określonej cenie, ewentualnie 

rezygnacji z tego prawa, w Urzędzie Gminy w Przesmykach do dnia 14.05.2020r  

(6 tygodni licząc od pierwszego dnia wywieszenia wykazu).  

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie lub złożenie go pod warunkiem lub  



z zastrzeżeniami spowoduje, że nieruchomość zostanie sprzedana zgodnie z  art. 37 ust. 2 

pkt. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 65), w trybie bezprzetargowym na rzecz kościoła, celem prowadzenia działalności 

sakralnej.  

 

Zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) oraz Uchwały nr 

XVI/102/2020 Rady Gminy Przesmyki z  dnia 30.03.2020r w sprawie sprzedaży 

nieruchomości położonej w Kukawkach oznaczonej jako działka nr 109 – za cenę obniżoną  

o 99% wartości nieruchomości, tj. 371,00zł plus 23% podatku VAT w kwocie 85,33zł. 
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać  

w Urzędzie Gminy w Przesmykach pokój nr 9, tel. (025) 641-23-22 w. 109  

Przesmyki, dnia 01.04.2020r. 

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 01.04.2020r do dnia 

21.04.2020r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przesmykach, w miejscowości 

Kukawki oraz na stronie internetowej (http://www.bip.przesmyki.pl/ 

 

 

Wójt Gminy Przesmyki 

/-/ mgr Andrzej Skolimowski 


