
 
                                                                                                                                                Załącznik  Nr 1                                                                      

                                                                                                                                                                                                                  do Zarządzenia Nr 38 
                                        Wójta Gminy Borki 

                                                                                                                                                                                    z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY BORKI 

                                                                z dnia 22 kwietnia 2013 roku 
 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Na podstawie art. 35 ust.1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, 
poz. 651 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borki został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomości położone w miejscowości Stara Wieś (obręb nr 0010 Stara Wieś), 
gmina Borki działka ewidencyjna nr 564/7 dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą Nr KW 52780. Nieruchomość gruntowa ma powierzchnię 0,1495 ha, jest zabudowana budynkiem o charakterze biurowo-usługowym 
o powierzchni około 296 m2. w kształcie trapezu położona  w północno-wschodniej części wsi przy drodze powiatowej Nr 1250 utwardzonej         
o nawierzchni bitumicznej, oraz działka nr 564/8 dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą Nr KW 52780. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,1677 ha, zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni około143,70 m2 
w kształcie trapezu położona w północno-wschodniej części wsi, przy drodze powiatowej Nr 1250  utwardzonej o nawierzchni bitumicznej.                        
Dostęp do drogi publicznej zapewniony przez drogę wewnętrzną oznaczoną jako działka nr 564/6. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Borki działki znajdują się w terenie działalności gospodarczej z zakresu obsługi 
rzemiosła, drobnej wytwórczości i rzemiosła ( 66 PU ). 
  Lokale znajdujące się w budynkach położonych na w/w działkach są wynajmowane na czas określony.  
Cena wywoławcza: działka nr 564/7 o pow. 0,1495 ha wynosi 67 700,00 zł. 
Cena wywoławcza: działka nr 564/8 o pow. 0,1677 ha wynosi 44 700,00 zł.  
Nieruchomości są przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.   

1. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z 
późn.zm.), pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości posiada osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości 



pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed 
upływem terminu 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 
2. Osoby, o których wyżej mowa, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę 
nieruchomości ustaloną w sposób określony w ustawie. 
3. Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu              
tj. do dnia 07 czerwca 2013 r. 
Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 23 kwietnia 2013 r. do dnia 14 maja 2013 r. 



                          Załącznik Nr 2  
                         do Zarządzenia Nr 38    

                                                                                                                                                                           Wójta Gminy Borki                                      
                                                                                                                                                                               z dnia 22 kwietnia 2013 rok                               

                                                                                                                                                                                  
WYKAZ                                                

      nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
 

 
Lp. Oznaczenie 

nieruchomości 
według księgi wieczystej 
i ewidencji gruntów 

Powierzchnia  
nieruchomości 
[ha] 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości 
w miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Cena 
nieruchomości 
w zł 

Przeznaczenie 
do sprzedaży 

Termin składania 
wniosków przez osoby 
wymienione w art. 34 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. , Nr 
102, poz. 651 z późn. 
zm.) 

1.  
Obręb ( Nr 0010 )              
Stara Wieś 
Działka Nr 564/7 w 
miejscowości Stara Wieś 
gmina Borki  
KW Nr 52780 
Sąd Rejonowy                  
w Radzyniu Podlaskim  
IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 
 
     0,1495 

Nieruchomość  
zabudowana 
budynkiem o 
charakterze 
biurowo-
usługowym o 
powierzchni 
około 296 m2 
w kształcie 
trapezu 
położona w  
północno-
wschodniej 
części wsi. 

Teren działalności 
gospodarczej z 
zakresu obsługi 
rzemiosła, drobnej 
wytwórczości i 
rzemiosła.  
Symbol (66 PU ). 
 

  67 700,00 zł Przetarg ustny 
nieograniczony

Do dnia 07 czerwca 
2013 r. 



2. Obręb ( Nr 0010 ) 
Stara Wieś 
Działka Nr 564/8 w 
miejscowości Stara Wieś 
gmina Borki 
KW Nr 52780 
Sąd Rejonowy  
w Radzyniu Podlaskim 
IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 
 
 
 
    0,1677 

Nieruchomość 
zabudowana 
budynkiem  
usługowym o 
powierzchni 
około 143,70 
m2 w kształcie 
trapezu 
położona w 
północno-
wschodniej 
części wsi.  

Teren działalności 
gospodarczej z 
zakresu obsługi 
rzemiosła, drobnej 
wytwórczości i 
rzemiosła. 
Symbol ( 66 PU ). 

 44 700,00 zł 
 

Przetarg ustny 
nieograniczony

Do dnia 07 czerwca 
2013 r. 
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