
              Aleksandrów Kujawski, dnia: 04.10.2013 r.                                                  

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości ( Dz. U.       
z 2013 r. Nr 829, poz. 2603 z dn. 23.07.3013r. )  

                      Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski 
                                             podaje do publicznej wiadomości       
 

            wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaŜy: 
 

LP  PołoŜenie Powierzchnia w ha Numer 
działki              

Księga wieczysta                     Cena 
nieruchomości 

1. Otłoczyn 0,1647  200/4 WL1A/00019792/9 20.000,00 zł 

PowyŜsza nieruchomość gruntowa, niezabudowana połoŜona w miejscowości Otłoczyn o nr 
ewidencyjnym 200/4 pow. 0,1647 ha usytuowana jest wśród zabudowy mieszkaniowej. 
Infrastruktura techniczna: na działce brak. W ulicy istnieje uzbrojenie: sieć wodociągowa       
i energia elektryczna.  Zgodnie z uchwałą nr VIII/73/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski   
z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru połoŜonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, Gmina Aleksandrów Kujawski 
działka nr 200/4 o pow. 0,1647 ha  przeznaczona jest w części jako:                                                                                            
- tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkalną jednorodzinną, oznaczone w w/w 
planie symbolem 11U/MN                                                                                                                                    
-teren lasu oznaczone w w/w planie symbolem „9ZL”                                                                                         
Ponadto część działki nr 200/4 połoŜona w miejscowości Otłoczyn, gm. Aleksandrów 
Kujawski połoŜona jest na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” część w/w działki przewidziana jest, jako: lasy oznaczone 
symbolem „KP-KL”.                                                                                                           
Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.               
o gospodarce nieruchomościami upływa 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

Po upływie tego terminu na w/w nieruchomość zostanie ogłoszony przetarg . 
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski,    
ul. Słowackiego 12 pokój nr 11 telefonicznie pod nr tel. 054 282 20 59 wew. 33   
 
Miejsce ogłoszenia wykazu: 
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, tablice ogłoszeń u sołtysów           
poszczególnych sołectw, strona internetowa UG Aleksandrów Kujawski  

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 
Dnia…………………………….. 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń 
Dnia……………………………. 


