
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) Burmistrz 

Borku Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży  następujące 

nieruchomości:  

I.. Położona w Borku Wlkp. przy Pogonie 

Dane o nieruchomości: 

- nieruchomość stanowi działkę przeznaczoną pod tereny łąk 

- nr ewidencyjny działki – 322/67 o pow. 0,2180 ha zapisanej w  księdze wieczystej nr 

PO1Y/00029654/8  

- w planie zagospodarowania przestrzennego, który utracił swą ważność działka ta była 

przeznaczona pod tereny łąk i pastwisk, w studium działka przeznaczona jest pod tereny 

łąk        

- wartość nieruchomości – 5.052,00 zł. 

- nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego. 

II. Położona w Borku Wlkp. przy Pogonie 

Dane o nieruchomości: 

- nieruchomość stanowi działkę przeznaczoną pod tereny łąk 

- nr ewidencyjny działki – 322/66 o pow. 0,1491 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 

PO1Y/00029654/8 

- w planie zagospodarowania przestrzennego, który utracił swą ważność działka ta była 

przeznaczona pod tereny łąk i pastwisk, w studium działka przeznaczona jest pod tereny 

łąk 

- wartość nieruchomości –  3.454,00 zł.  

- nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego 

III. Położona w Borku Wlkp. przy Pogonie 

Dane o nieruchomości: 

- nieruchomość stanowi działkę przeznaczoną pod tereny łąk  

- nr ewidencyjny działki - 322/64 o pow. 0,0537 ha, zapisana  w księdze wieczystej nr 

PO1Y/00029654/8 

- w planie zagospodarowania przestrzennego, który utracił swą ważność, działka ta była 

przeznaczona pod tereny łąk i pastwisk, w studium działka przeznaczona jest pod tereny 

łąk 

- wartość nieruchomości – 1.244,00 zł. 

- nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego                                                                                                                                                        
 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 

podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 
 

 

 

 

  


