Łukta, 24 maja 2019 rok
GT.6840.2.2019

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
WÓJT GMINY ŁUKTA

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
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17/12

0,0843

ELI0/00046836/6

wieś
SPÓRKA
obręb
WYNKI
gm. Łukta

Działka gruntu zlokalizowana jest w strefie oznaczonej Przedmiotowa nieruchomość od północnego zachodu sąsiaduje
lasem, od
południowego-wschodu z budynkiem
w MPZP symbolem: „DI0” - projektowane ulice z
mieszkalnym w trakcie realizacji a od południa z drogą o
dojazdowe.
nawierzchni gruntowej. Nieruchomość położona jest na
obrzeżach miejscowości. Działka ma kształt nieregularny,
znacznie wydłużony. Nieruchomość stanowi drogę dojazdową
do działek o numerach ewidencyjnych 17/10 i 17/9.
Nawierzchnia drogi jest nieutwardzona - droga jest
nieurządzona

pow.
ostródzki

24 868,50 zł brutto
Sprzedaż
je st zwolniona z podatku
VAT na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 1 marca
2004 roku o podatku
od towarów i usług
( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2174 ze zm.).

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.l pkt.l i 2 ww. ustawy o gospodarce
nieruchomościami upływa dnia 5 lipca 2019 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, począwszy od dnia 24 maja 2019 r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Łukta przy ul. Mazurskiej 2 oraz umieszczenie na stronie internetowej: http://biD .lukta.com .pl i h ttp ://lu k ta .co m .p l . Informacje: tel.89 647 54 94
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