Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2020
Wójta Gminy Łabowa
z dnia 18 marca 2020r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
Lp.

Numer
działki

1. 306/1
2. 306/2
3. 306/3
4. 306/4

Powierzchna

0,08 ha
0,06 ha
0,05 ha
0,06 ha

Numer Księgi
Wieczystej
NS1S/00064730/5
NS1S/00064730/5
NS1S/00010407/9
NS1S/00100896/1

Położenie

Cena netto

Opis i sposób użytkowania

Łabowa
Łabowa
Łabowa
Łabowa

83 000,00
67 000,00
49 000,00
226 000,00

Nieruchomości położone w centrum miejscowości
Łabowa w pierwszej i drugiej linii zabudowy od
drogi krajowej nr 75. Tereny o wiodącej funkcji
mieszkalnictwa i usług, uzbrojone w gaz, prąd, sieć
kanalizacyjną oraz wodę.
Działka nr 306/1 przylega swoim dłuższym
bokiem do drogi krajowej i stanowi
w terenie plac postojowy.
Działka nr ew. 306/2 znajduje się w drugiej linii
zabudowy, graniczy z działką nr ew. 306/1 i nr
ew.306/3 oraz drogą powiatową i rzeką Kamienicą
Nawojowska .
Przez teren działki przebiega główna sieć
kanalizacyjna..
Działka nr ew. 306/3 położona w drugiej linii
zabudowy, sąsiaduje z działką nr ew. 306/1, nr ew.
306/4 i działką nr ew. 306/2 oraz rzeką Kamienicą
Nawojowska. Przez teren działki przebiega główna
sieć kanalizacyjna.
Działka nr ew. 306/4 położona w drugiej linii
zabudowy, zabudowana budynkiem usługowym
parterowym, niepodpiwniczonym, ogrzewanym
gazem o pow. użytkowej 99,14m2.

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łabowa
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa zatwierdzonym uchwałą nr
XXV/166/2004 Rady Gminy Łabowa z
dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa – z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego Sołectwo Łabowa(cześć) działki w miejscowości Łabowa położone są w terenach oznaczonych symbolami:
Działka nr ew. 306/1 - KDk-GP,
KDp-L,U/MN1.
Działka nr ew. 306/2 - KDp-L, G,
U/MN1,WS/ZN
Działka nr
G,WS/ZN,

ew.

306/3

U/MN1,

Działka nr ew. 306/4 - U/MN1,
U/MN1/c2 , G, WS/ZN,
Znaczenie symboli :

U/MN1- tren istniejących i projektowanych usług i mieszkalnictwa z dopuszczeniem zmiany funkcji obiektów
istniejących na inny rodzaj usług komercyjnych oraz parkingi.
c2- strefa ochrony sanitarnej wokół
cmentarza czynnego o szerokości 50 i
150 m od granicy działki cmentarza.
KDp-L -droga powiatowa klasy L,
KDk- droga krajowa klasy GP.
G-istniejące sieci gazowe średniego
ciśnienia,
WS/ZN- teren projektowanego rezerwatu geologicznego lub stanowiska
dokumentacyjnego.

Termin złożenia 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 / j. tekst z 2020 r., poz. 65 z późn. zm./ upływa z dniem 04 maja 2020r.

Wójt Gminy Łabowa
(-) Marta Słaby

