Urząd Miejski w Wasilkowie
BIP Urzędu Miejs kieg o w Was ilkowie

OGŁOSZENIE - nieruchomość niezabudowana do sprzedaży

WYKAZ
nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
Nr
Pow. Nr KW
Położenie
Przeznaczenie Forma
Cena
działki w ha
ulica
w planie
sprzedaży nieruchomości
w złotych

77/4

0,0526 BI1B/00055898/9

Sochonie

brak planu

przetarg

30.000,+ Vat 23%

Uwagi: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działki na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy o
gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu
tj. 11.12.2015 r.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w
Wasilkowie, w Kurierze Porannym i na stronie internetowej tut. urzędu
Wasilków dnia 11.12.2015 r.
Sprawę prowadzi inspektor
Czesława Łukaszewicz
tel.85-71-85-233 w.24

Załączniki
OGŁOSZENIE - o nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.pdf (PDF, 187,08 KB)

Metryka strony
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Wasilkowie
Opublikował: Administrator Systemu
Data udostępnienia w BIP: 15-12-2015 14:08
Data modyfikacji informacji: 19-01-2016 00:18

Lista stron
Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa
nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej, na odcinku pomiędzy miejscowościami
Białystok i Wasilków

2017-12-22 15:10:04

Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej, na
odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków
2017-12-22 13:31:10

Czytaj więcej
Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa
nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej, na odcinku pomiędzy miejscowościami
Białystok i Wasilków (wz2)
2017-12-22 13:29:10

Czytaj więcej
Odpowiedzi na pytania dot. zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu
Miejskiego w Wasilkowie - sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań
BGGN.271.24.2017
2017-12-22 12:58:20

Czytaj więcej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.
Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa
jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt
partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w
Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”
2017-12-19 10:49:22

Czytaj więcej
Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych
znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2018 r.
do dnia 31.12.2018 r.
2017-12-18 14:28:42

Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w
Wasilkowie - sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań
2017-12-15 12:05:55

Czytaj więcej
Ogłoszeniu o zamówieniu pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na
odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi
gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach
zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” -

zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i
rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego
2017-12-07 15:03:46

Czytaj więcej
Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się w granicach
administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
2017-12-05 12:03:07

Czytaj więcej
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