
Mińsk Mazowiecki, dnia 25 listopada 2022 r. 

PG.6840.9.2022 

W Y K A Z  

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz 

obejmujący nieruchomość położoną w Mińsku Mazowieckim, stanowiącą własność Miasta Mińsk 

Mazowiecki, przeznaczoną do sprzedaży: 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, 

powierzchnia nieruchomości: nieruchomość przy ul. Józefa Piłsudskiego składającą się z działki gruntu nr 

2047/6 o powierzchni 0,0009 ha (powstałej w wyniku podziału działki gruntu nr 2047/3 zatwierdzonej przez 

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki decyzją z dnia 06.07.2022 r., znak: PG.6831.22.2022), stanowiącej 

własność Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie z księgą wieczystą  SI1M/00100797/9. 

2. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w centralnej części miasta 

Mińsk Mazowiecki,  przy ul. Józefa Piłsudskiego, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami 

zmienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki 

uchwalonego uchwałą Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. 

Woj. Maz. nr 223 z 3.09.2004 r., poz. 5975) wyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest pod usługi 

nieuciążliwe jako przeznaczenie podstawowe; mieszkalnictwo wielorodzinne i intensywne mieszkalnictwo 

jednorodzinne jako przeznaczenie dopuszczone, pod warunkiem nie więcej niż 40% udziału funkcji 

mieszkaniowej w wykorzystaniu tego terenu. 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie wyznacza się terminu na 

zagospodarowanie nieruchomości. 

5. Cena nieruchomości: 9.000,00 zł, plus podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień 

sprzedaży. 

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość 

opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat:  
nieruchomości nie będą oddane w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, wobec czego 

nie określa się: wysokości stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego, wysokości opłat z tytułu 

użytkowania, najmu lub dzierżawy, terminu i zasad aktualizacji opłat. 

7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę 

lub użyczenie: sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości. 

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  

w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.: osoby, którym z mocy ustawy  

o gospodarce nieruchomościami lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie 

nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni 

prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub ich spadkobiercy mogą składać 

wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do 9.01.2023 r.  

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy  

ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni od dnia 25 listopada 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r., a także 

zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu. 

 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

/-/ Marcin Jakubowski 

 


