
Załącznik do zarządzenia Nr 29/2022 

Burmistrza Goniądza 

z dnia 24 marca 2022 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 

Burmistrz Goniądza, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Goniądz, przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 

 
L.
p. 

 
Nr 

Księgi Wieczystej 

 
Nr działki 

 
Powierzchni

a 
w ha 

 
Położenie 

 
Opis nieruchomości 

 
Przeznaczenie w miejscowym 

planie  zagospodarowania 
przestrzennego i sposób jej 

zagospodarowania 

 
Cena 

nieruchomości 
netto zł 

 
Forma 
zbycia 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
 
LM1G/00019034/8 
 

 
59 

 
0,7325 ha 

 
Piwowary 

 
działka niezabudowana, 
oznaczona w ewidencji gruntów 
jako: R – grunty orne oraz  Ls – 
lasy, kształt nieregularny, trapez 
prostokątny z wąskim dojazdem 
o szer. 3 m i długości ok. 100 m 
stanowiącym dojazd do drogi 
publicznej, położona 
w odległości 700 m od wsi 
Piwowary. Dojazd drogą 
gruntową. 

 
teren oznaczony  symbolem  RP 
-  przeznaczony w części pod 
uprawy polowe oraz symbolem 
RL -  przeznaczony w części  
jako teren leśny. 

 
12 390,00 zł 

 
przetarg 

 
2.  

 
LM1G/00019034/8 

 
98 

 
0,2379 ha 

 
Piwowary 

 
działka niezabudowana, 
położona  w odległości 600 m 
od wsi Piwowary, oznaczona 
w ewidencji gruntów jako: K - 
kopaliny kształt prostokątny,  
teren ze znacznym spadkiem, 
w dużej części  zadrzewiony, 

 
teren oznaczony symbolem RP - 
przeznaczony w części pod 
uprawy polowe oraz symbolem 
RZ - przeznaczony w części pod 
łąki i pastwiska. 

 
5 260,00 zł 

 
przetarg 
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ślady po gospodarczym 
wydobywaniu kopalin (piasek, 
żwir), położona w odległości ok. 
100 metrów od zabudowy 
zagrodowej. Dojazd drogą 
o dobrej nawierzchni. 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 21 dni tj. od dnia 24 marca 2022 r.  do dnia 13 kwietnia 2022 r. 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216 a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden 

z następujących warunków: 

1. przysługuje jej roszczenie  o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, 

2. jest poprzednim właścicielem nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jest spadkobiercą i złoży 
udokumentowany wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 5 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Goniądzu. 

 

   
Burmistrz 

 
 

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz 
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