
GGA. 6840.3-16.2022                                                                                                                                                                               
WYKAZ 

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego.  
 

Lp. Nr dz. Powierzchnia 
 

Nr księgi 
wieczystej 

Położenie Przeznaczen
ie w planie 

Sposób zagospodarowania Forma 
rozdysponowania 

Cena 
 

 
1 
 
 
 
 

 
169, 

  170 

 
0,7700 ha 

 
RA1Z/00043

331/2 

 
Wilczowola 

 
Brak planu. 

 
(Położona  
w terenach 
rolnych i 
leśnych) 

 

 
Nieruchomość gruntowa 
zabudowana budynkiem 

mieszkalnym o konstrukcji 
drewnianej, pow. zabudowy. 87 m 2 

w złym stanie technicznym.  
Działka gruntu posiada kształt 

zbliżony do prostokąta, teren równy, 
zakrzewiony oraz zadrzewiony. 
Przylega do drogi publicznej.  

 

 
Sprzedaż  
w drodze 
przetargu 

nieograniczonego 

 
36 000 ,00 zł  

brutto 
(słownie: 

trzydzieści 
sześć tysięcy 

zł) 
 

2 171 0,7200 ha RA1Z/00043
331/2 

Wilczowola Brak planu. 
 

(Położona  
w terenach 

rolnych  
i leśnych) 

 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. 

Działka gruntu posiada kształt 
zbliżony do prostokąta. 

Sprzedaż w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 

17 000,00 zł 
brutto 

(słownie: 
siedemnaście 

tysięcy zł) 

3. 172, 
173 

0,7200 ha RA1Z/00043
331/2 

Wilczowola Brak planu. 
 

(Położona  
w terenach 

rolnych  
i leśnych) 

 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. 

Działka gruntu posiada kształt 
zbliżony do prostokąta. Teren równy, 

zakrzewiony. Działka 173 stanowi 
przedłużenie działki 172 oddzielonej 

rowem melioracyjnym.  

Sprzedaż w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 

17 000,00 zł 
brutto 

(słownie: 
siedemnaście 

tysięcy zł) 

4. 174 0,6900 ha RA1Z/00043
331/2 

Wilczowola Brak planu. 
(Położona  
w terenach 

rolnych  
i leśnych) 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. 

Działka gruntu posiada kształt 
zbliżony do prostokąta. 

Sprzedaż w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 

16 000,00 zł 
brutto 

(słownie: 
szesnaście 
tysięcy zł) 



5. 175, 
176 

0,7500 ha RA1Z/00043
331/2 

Wilczowola Brak planu. 
 

(Położona  
w terenach 

rolnych  
i leśnych) 

 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. 

Działka gruntu posiada kształt 
zbliżony do prostokąta zadrzewiony 

starym sadem owocowym. 
Działka 176 stanowi przedłużenie 

działki 175 oddzielonej rowem 
melioracyjnym. 

Sprzedaż w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 

18 000,00 zł 
brutto 

(słownie: 
osiemnaście 
tysięcy zł) 

6. 177 0,6700 ha RA1Z/00043
331/2 

Wilczowola Brak planu. 
 

(Położona  
w terenach 

rolnych  
i leśnych) 

 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. 

Działka gruntu posiada kształt 
zbliżony do prostokąta. 

Sprzedaż w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 

20 000,00 zł 
brutto 

(słownie: 
dwadzieścia 
tysięcy zł) 

7. 178, 
179 

0,7700 ha RA1Z/00043
331/2 

Wilczowola Brak planu. 
 

(Położona  
w terenach 

rolnych  
i leśnych) 

 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, uprawiana rolniczo. 

Działka gruntu posiada kształt 
zbliżony do prostokąta. 

Działka 179 stanowi przedłużenie 
działki 178 oddzielonej rowem 

melioracyjnym. 

Sprzedaż w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 

23 000,00 zł 
brutto 

(słownie: 
dwadzieścia 

trzy tysiące zł) 

8. 180 0,6800 ha RA1Z/00043
331/2 

Wilczowola Brak planu. 
 

(Położona  
w terenach 

rolnych  
i leśnych) 

 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. Teren równy 

uprawiany rolniczo. 
Działka gruntu posiada kształt 

zbliżony do prostokąta. 

Sprzedaż w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 

20 000,00 zł 
brutto 

(słownie: 
dwadzieścia 
tysięcy zł) 

9. 192, 
193, 
194, 
195, 
196, 
197, 
198, 
199 

3,7300 ha RA1Z/00043
331/2 

Wilczowola Brak planu. 
 

(Położona  
w terenach 

rolnych  
i leśnych) 

 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. Teren równy 

uprawiany rolniczo. 
Działka gruntu posiada kształt 

zbliżony do prostokąta. Dojazd drogą 
gminną asfaltową. 

Sprzedaż w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 

124 000,00 zł 
brutto 

(słownie: sto 
dwadzieścia 

cztery tysiące 
zł) 



10. 207/1 0,9300 ha RA1Z/00043
331/2 

Świetlikowa 
Wola 

Brak planu. 
 

(Położona  
w terenach 

rolnych  
i leśnych) 

 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, uprawiana rolniczo. 

Działka gruntu posiada kształt 
zbliżony do prostokąta. 

Sprzedaż w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 

30 000,00 zł 
brutto 

(słownie: 
trzydzieści 
tysięcy zł) 

11. 374, 
375 

0,6900 ha RA1Z/00043
331/2 

Wilczowola Brak planu. 
 

(Położona  
w terenach 

rolnych  
i leśnych) 

 

Nieruchomość leśna. Dojazd drogą 
asfaltową. Posiada kształt zbliżony 

do prostokąta przedzielonego 
poprzecznie rowem melioracyjnym. 

Sprzedaż w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 

20 000,00 zł 
brutto 

(słownie: 
dwadzieścia 
tysięcy zł) 

12. 318, 
319, 
320, 
321, 
322, 
323, 
324, 
325. 

2,2500 ha RA1Z/00043
331/2 

Wilczowola Brak planu. 
 

(Położona  
w terenach 

rolnych  
i leśnych 

Nieruchomość leśna  
i zadrzewiona. Posiada kształt 

zbliżony do prostokąta 
przedzielonego poprzecznie rowem 
melioracyjnym. Użytkowana jako 

grunty leśne i rolne. 
 

Sprzedaż w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 

77 000,00 zł 
brutto 

(słownie: 
siedemdziesiąt 
siedem tysięcy 

zł) 

13. 27/1 0,5600 ha RA1Z/00043
560/6 

Zawada 
Stara 

W planie 
zagospodar

owania 
przestrzenn
ego położna 
w terenach 

MR- 
zabudowy 

zagrodowej 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. 

Działka gruntu posiada kształt 
zbliżony do prostokąta, teren równy. 

Przylega do drogi gminnej 
gruntowej. 

Sprzedaż w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 

43 000,00 zł 
brutto 

(słownie: 
czterdzieści 

trzy tysiące zł) 

14. 171/1 0,3700 ha RA1Z/00001
072/2 

Jabłonów Brak planu. 
 

(Położona  
w terenach 
mieszkanio

wo-

Nieruchomość gruntowa 
zabudowana budynkiem 

mieszkalnym murowanym, pow. 
zabudowy. 60 m 2 w złym stanie 

technicznym.  
Działka gruntu posiada kształt 

Sprzedaż w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 

52 000,00 zł 
brutto 

(słownie: 
pięćdziesiąt 

dwa tysiące zł) 



usługowych 
i zabudowy 
zagrodowej) 

zbliżony do prostokąta, teren równy, 
zakrzewiony oraz zadrzewiony. 
Dojazd drogą gminną asfaltową. 

 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. tj. od dnia 26.07.2022r. do dnia 16.08.2022r. zgodnie z art. 35 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.). Pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i złożą 
stosowne wnioski w Urzędzie Gminy Policzna w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 6.09.2022r. 
 

 
Wójt Gminy  

/-/ Tomasz Adamiec 
 


