
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Podedwórze 

 

Nr 

działki 

Położenie 

nierucho 

mości 

(obręb 

geodezyjny) 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

Księgi wieczystej 

 

Powierz 

chnia 

nieruch. 

w ha. 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruch. 

i sposób ich 

zagospodarowania w 

planie przestrzennego 

zagospodarowania 

gminy Podedwórze 

Wartość 

nierucho 

mości 

Wysokość 

wadium 

Godzina 

przetargu 

Podatek 

VAT 

23% 

Dotychczasowy 

dzierżawca 

273 Zaliszcze LU1B/00114913/6 0,3201 
Lz-RV-

0,3201 

Mieszkalnictwo 

rolnicze MR 

szczątki domu 

mieszkalnego 

drewnianego 

8 500,00 900,00 9:00 
VAT 

23% 
Jachimska Anna 

 

 powierzchnia 0,3201 ha   

 zabudowana – szczątki domu mieszkalnego drewnianego 

 przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – budownictwo zagrodowe 

 kształt działki – korzystny, regularny 

 dojazd – dobry 

 usytuowanie ogólne – wieś 

 warunki geotechniczne - dobre 

 nieruchomość jest wolna od wszelkich ciężarów, ograniczeń w zbywaniu oraz hipotek, 
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Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Podedwórze 

Nr 

działki 

Położenie 

nierucho 

mości  

(obręb 

geodezyjny) 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

Księgi wieczystej 

 

Powierz 

chnia 

nieruch. 

w ha. 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruch. 

i sposób ich 

zagospodarowania w 

planie przestrzennego 

zagospodarowania 

gminy Podedwórze 

Wartość 

nierucho 

mości 

Wysokość 

wadium 

Godzina 

przetargu 

Podatek 

VAT 

23% 

Dotychczasowy 

dzierżawca 

107/3 Mosty LU1B/00090681/5 0,50 RIVa – 0,50 Tereny upraw 

polowych RP 
14 800,00 1 500,00 11:00 VAT zw  

 

 powierzchnia 0,500ha 

 przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – tereny upraw polowych 

 w sąsiedztwie upraw polowych 

 bonitacja – RIVa 

 poziom kultury rolnej – dobry 
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Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Podedwórze 

Nr 

działki 

Położenie 

nierucho 

mości 

(obręb 

geodezyjny) 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

Księgi wieczystej 

Powierz 

chnia 

nieruch. 

w ha. 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruch. 

i sposób ich 

zagospodarowania w 

planie przestrzennego 

zagospodarowania 

gminy Podedwórze 

Wartość 

nierucho 

mości 

Wysokość 

wadium 

Godzina 

przetargu 

Podatek 

VAT 

23% 

Dotychczasowy 

dzierżawca 

18 Grabówka LU1B/00075765/7 0,6738 

B-RIVa- 

0,1993 RIVa 

– 0,4745 

Mieszkalnictwo 

rolnicze MR 

budynek mieszkalny 

drewniany 

22 135,00 2 300,00 13:00 
VAT 

23% 
 

 

 powierzchnia – 0,6738 

 użytki rolne zbudowane i grunty orne 

 przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – budownictwo zagrodowe 

 w sąsiedztwie działki zabudowa zagrodowa i tereny upraw polowych 

 dojazd do nieruchomości odbywa się drogą wojewódzką nr 812 (Biała Podlaska - Krasnystaw) 

 działka siedliskowa  

 powierzchnia – 1993m2 

 zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym 

 usytuowanie ogólne – wieś 

 warunki geotechniczne - dobre 

 kształt działki – korzystny, nieregularny 

 dojazd – bardzo dobry 



 budynek mieszkalny  

 budynek drewniany, wolnostojący, parterowy 

 powierzchnia ogólna -57,5m2 

 fundamenty wykonane z cegły i betonu żwirowego i kamienia polnego 

 ściany nadziemia i ścianki działowe wykonane z bali drewnianych 

 strop deskowy  

 dach o konstrukcji drewnianej, kryty eternitrm 

 podłogi drewniane, posadzki betonowe 

 stolarka okienna i drzwiowa drewniana 

 budynek gospodarczy 

  

 grunt rolny 

 powierzchnia ogółem – 0,4745ha 

 bonitacja – RIVa, B-RIVa 

 poziom kultury rolnej – dobry 
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