
                Osie, 19.03.2018 r. 

Wójt Gminy Osie 
 
       Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 

r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Osie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: 

 

Położenie Księga wieczysta Nr działki i 

powierzchnia w 

m2 

Cena 

nieruchomości 

brutto 

Opis nieruchomości 

 

Osie 

 

BY1S/00019666/5 

 

190/14 – 1427 m2 

 

 

42 000,00 zł 

 

Nieruchomość gruntowa nie zabudowana położona w Osiu 

przy ul. Ks. Sychty, z dostępem do drogi gruntowej, częściowe 

wyposażenie nieruchomości w sieci uzbrojenia terenu. 

 

Brzeziny 

 

BY1S/00037563/5 

 

118/3 – 1956 m2 

 

 

37 100,00 zł 

Nieruchomość gruntowa nie zabudowana położona w 

peryferyjnej części zabudowy wsi Brzeziny (za budynkiem starej 

szkoły) z dostępem do drogi gruntowej i częściowego 

uzbrojenia. 

 

 



1. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 

Działka nr 190/14 obręb Osie - zgodnie z uchwałą Nr XXV/158/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową gospodarczo-

garażową z nią związaną. 

Działka 118/3 obręb Brzeziny – brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osie, w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie uchwalonym Uchwałą Nr XX/142/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013 r. 

działka ta położona jest na obszarach objętych zamiarem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o wiodącej funkcji 

mieszkaniowej. W związku z tym, że ww. działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego wydano decyzję ustalającą 

warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Decyzja może być przeniesiona na rzecz 

innej osoby, jeżeli przyjmie ona warunki w niej zawarte. 

Osobie będącej poprzednim właścicielem w/w nieruchomości pozbawionej prawa własności tej nieruchomości  
przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni 
od dnia wywieszenia niniejszego wykazu zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. do dnia 30.04.2018 r. 

 

Podano do publicznej wiadomości  na okres 21 dni tj. od 19.03.2018 r. do 09.04.2018 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  

Urzędzie Gminy Osie oraz na stronie internetowej www.osie.pl 

Szczegółowych informacji  udziela Referat Rolnictwa Urzędu Gminy Osie  – pok. nr 13,  

tel. 052 33 29 540. 

 

 

Wójt Gminy Osie 

(-)Michał Grabski 

 

 



 

 

 


