
 

Ciechanów, dn. 2020.06.19. 

 

 

W  Y  K  A  Z    
 

 

Udziałów w nieruchomości Skarbu Państwa  położonych w Gołotczyźnie, gm. Sońsk, przeznaczonych do zbycia  

 

L

p 

Nr 

dział 

ki 

Powierz

chnia 

działki 

(ha) 

Położe 

nie 
Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie 

Forma 

zbycia 
Rodzaj zbycia 

Cena  równa wartości 

udziału w nieruchomości (zł) 
uwagi 

1 7/9 
0,3249 

 

Gołot 

czyzna, 

gm. 

Sońsk 

KW 

PL1C/00

038909/9 

Nieruchomość 

zabudowana  dwoma 

budynkami 

gospodarczymi z 

pomieszczeniami 

gospodarczymi i 

garażami 

Brak aktualnego  planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

zgodnie ze studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

gminy – teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

Przetarg 

nieograni

czony 

sprzedaż prawa 

własności udziału 

1785/38951 części, 

z którym związane 

jest prawo 

użytkowania 

pomieszczenia 

gospodarczego nr 7 

(licząc od strony 

południowej) w 

budynku 

gospodarczym nr 2 

(od stronu 

zachodniej działki 

7/9) 

7698,00 w tym wartość 

udziału     w gruncie 

5427,00 

Sprzedaż zwolniona z 

podatku VAT (art. 43 ust. 10 

ustawy o podatku od 

towarów i usług) 

2 7/9 0,3249 

Gołot 

czyzna, 

gm. 

Sońsk 

KW 

PL1C/00

038909/9 

Nieruchomość 

zabudowana  

dwoma budynkami 

gospodarczymi z 

pomieszczeniami 

gospodarczymi i 

garażami 

Brak aktualnego  planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

zgodnie ze studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

gminy – teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

Przetarg 

nieograni

czony 

sprzedaż prawa 

własności udziału 

1868/38951 części, 

z którym związane 

jest prawo 

użytkowania 

pomieszczenia 

gospodarczego nr 

14 (licząc od 

strony 

południowej) w 

budynku 

gospodarczym nr 1 

8055,00    w tym wartość 

udziału w gruncie 

5679,00 

 

 

Sprzedaż zwolniona z 

podatku VAT (art. 43 ust. 

10 ustawy o podatku od 

towarów i usług) 



(od stronu 

zachodniej działki 

7/9) 

3 7/9 0,3249 

Gołot 

czyzna, 

gm. 

Sońsk 

KW 

PL1C/0

0038909

/9 

Nieruchomość 

zabudowana  

dwoma budynkami 

gospodarczymi z 

pomieszczeniami 

gospodarczymi i 

garażami 

Brak aktualnego  planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

zgodnie ze studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

gminy – teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

Przetarg 

nieograni

czony 

sprzedaż prawa 

własności udziału 

1650/38951 części 

z którym związane 

jest prawo 

użytkowania 

pomieszczenia 

gospodarczego nr 1 

(licząc od strony 

zachodniej) w 

budynku 

gospodarczym nr 2 

(od stronu 

północnej działki 

7/9) 

7116,00    w tym wartość 

udziału w gruncie 5017,00 

 

 

 

 

Sprzedaż zwolniona z 

podatku VAT (art. 43 ust. 

10 ustawy o podatku od 

towarów i usług) 

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 

wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.   

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni. 

Ciechanów, dn. 2020.06.19.    

 

       STAROSTA 

 

/-/ Joanna Potocka-Rak 


