
 

 
Wykaz Nr 3/2019 

 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 504) Wójt Gminy Baranów podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości niżej wykazane zostały przeznaczone do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Puławskiego. 

Położenie Łukawka Łukawka Łukawka 

Nr działki 183 

 

223/2 245 

Powierzchnia 

Nieruchomości (w ha) 

0,5784 0,0082 0,3238 

KW LU1P/00090709/2 

 

LU1P/00090709/2 

 

LU1P/00090709/2 

 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Oznaczona   

w ewidencji gruntów dr – drogi. 

Nieruchomość zajęta jest pod drogę zaliczoną do 

kategorii dróg powiatowych. Oznaczona jako droga nr 

1518L. 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Oznaczona   

w ewidencji gruntów dr – drogi. 

Nieruchomość zajęta jest pod drogę zaliczoną do 

kategorii dróg powiatowych. Oznaczona jako droga nr 

1518L. 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Oznaczona   

w ewidencji gruntów dr – drogi. 

Nieruchomość zajęta jest pod drogę zaliczoną do 

kategorii dróg powiatowych. Oznaczona jako droga nr 

1518L. 

Przeznaczenie  

i sposób  

zagospodarowania 

Dla działki brak jest  planu zagospodarowania 

przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań        

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Baranów działka położona w terenie przeznaczonym 

pod drogi powiatowe – symbol KP.   

Dla działki brak jest  planu zagospodarowania 

przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań        

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Baranów działka położona w terenie przeznaczonym 

pod drogi powiatowe – symbol KP.   

Dla działki brak jest  planu zagospodarowania 

przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań        

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Baranów działka położona w terenie przeznaczonym 

pod drogi powiatowe – symbol KP.   

Termin  

zagospodarowania  

nieruchomości 

Zagospodarowana Zagospodarowana Zagospodarowana 

Cena nieruchomości 20,00 zł / m2 

5784 m2 x 20,00 zł = 115.680,00 zł 

20,00 zł / m2 

82 m2 x 20,00 zł =1.640,00 zł 

20,00 zł / m2 

3238 m2 x 20,00 zł = 64.760,00 zł 

Wysokość opłat z tytułu 

użytkowania,  

najmu  

lub dzierżawy 

---------------- 

 

---------------- --------------- 



Terminy  

wnoszenia  

opłat 

---------------- 

 

---------------- --------------- 

Zasady  

aktualizacji  

opłat 

---------------- 

 

---------------- --------------- 

Informacja o przeznaczeniu  

do sprzedaży,  do oddania                  

w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, najem  lub 

dzierżawę 

Darowizna na rzecz Powiatu Puławskiego 

nieruchomości zajętej pod drogę powiatową. 

Darowizna na rzecz Powiatu Puławskiego 

nieruchomości zajętej pod drogę powiatową. 

Darowizna na rzecz Powiatu Puławskiego 

nieruchomości zajętej pod drogę powiatową. 

Termin do złożenia wniosku 

przez osoby, którym 

przysługuje pierwszeństwo     

W nabyciu nieruchomości 

na podstawie art. 34 ust. 1 

pkt 1 i pkt 2 

25 listopad 2019 r. 25 listopad 2019 r. 25 listopad 2019 r. 

 

 

 

 


