
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 74
Wójta Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Trąbki Wielkie, przeznaczonych do sprzedaży położonych  w
Ełganowie, obręb geodezyjny Ełganowo:

Nr
działki

Powierzchnia
w m2

 Wywoławcza
cena netto zł

Opis nieruchomości i  przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego

Księga Wieczysta

308/5 1444 101.080,00

Nieruchomość  jest  niezabudowana,  częściowo
ogrodzona,  częściowo  zadrzewiona,  porośnięta
samosiejkami  drzew.  Teren  płaski.  Otaczające  działki
są  zabudowane  domami  jednorodzinnymi,  w
sąsiedztwie  zlokalizowany  jest  kościół  i  plac  zabaw.
Dostęp  do  drogi  gminnej.  Droga  dojazdowa
wewnętrzna  w części  jest  utwardzona.  Nieruchomość
położona  na  terenie  zurbanizowanym  w  dostępie  do
instalacji:  wodociągowej  (w  sąsiedztwie)  i
energetycznej  (w  granicy  działki).  W  miejscowym
planie  zagospodarowania  przestrzennego  działka
oznaczona jest symbolem 03.MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Nieruchomość  jest  wolna  od  ciężarów  i  obciążeń.
Księga wieczysta GD1G/00045872/3 prowadzona przez
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku. 

GD1G/00045872/3

308/2 1994 139.580,00

Nieruchomość  jest  niezabudowana,  ogrodzona,
zadrzewiona,  porośnięta  samosiejkami  drzew.  Teren
płaski.  Otaczające  działki  są  zabudowane  domami
jednorodzinnymi,  w  sąsiedztwie  zlokalizowany  jest
kościół i plac zabaw. Dostęp do drogi gminnej. Droga
dojazdowa  utwardzona,  asfaltowa.  Nieruchomość
położona  na  terenie  zurbanizowanym  w  dostępie  do
instalacji:  wodociągowej  (w  sąsiedztwie)  i
energetycznej (w granicy działki). Nad częścią działki
przebiega  linia  energetyczna,  działkę  w  części
południowej  przecinają  sieci  uzbrojenia.  W
miejscowym  planie  zagospodarowania
przestrzennego  działka  oznaczona  jest  symbolem
03.MN  -  tereny  zabudowy  mieszkaniowej
jednorodzinnej  oraz  częściowo  04W/E  -  tereny
obsługi technicznej.
Nieruchomość  jest  wolna  od  ciężarów  i  obciążeń.
Księga wieczysta GD1G/00045872/3 prowadzona przez
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku. 

GD1G/00045872/3

Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny
od wpisów. 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w okresie od 01.09.2021 r. do 22.09.2021 r. 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z póź. zm.) mogą
składać wnioski do dnia 13.10.2021 r.

Wójt Gminy
(-) Błażej Konkol


