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OGŁOSZENIE 

 

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 35, ust.1 i 2, ustawy 

z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782, z późn. 

zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zamierza dokonać sprzedaży: 

 

1. Niezabudowanej nieruchomości o nr ewid. geod. 247/2 o pow. 0,6248 ha, 

położonej we wsi Białobrzegi, gm. Bodzanów - przedmiotowa nieruchomość 

zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bodzanów obejmującym obszar wsi Białobrzegi – część wschodnia zatwierdzonym 

uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie 300/XL/2002, z dnia 20 marca 2002r. stanowi 

tereny upraw rolnych bez prawa zabudowy.  

2. Zabudowanej nieruchomości o nr ewid. geod.  247/3 o pow. 0,2675 ha położonej 

we wsi Białobrzegi, gm. Bodzanów - przedmiotowa nieruchomość zgodnie 

z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów 

obejmującym obszar wsi Białobrzegi – część wschodnia zatwierdzonym uchwałą 

Rady Gminy w Bodzanowie 300/XL/2002, z dnia 20 marca 2002r. stanowi tereny 

zabudowy usługowej, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny parterowy, 

złożony z dwóch segmentów, stanowiących dwa odrębne lokale oraz wolnostojący 

budynek gospodarczy. 

3. Zabudowaną nieruchomość o nr ewid. geod. 114/18 o pow. 0,17 ha, położonej 

w Mąkolinie, gm. Bodzanów – przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bodzanów, zatwierdzonego uchwałą nr 116/XIV/11, z dnia 29.12.2011 r. 

zlokalizowana jest na terenach adaptacji i przekształceń porządkowania 

zainwestowania o dominującej funkcji produkcyjno-składowej i usługowej. 

Na nieruchomości posadowione są pozostałości budynku dawnej zabudowy dworskiej, 

tj. fundamenty i ściany nadziemia. 

4. Zabudowaną nieruchomość o nr ewid. geod. 114/23 o pow. 0,6 ha, położonej w 

Mąkolinie, gm. Bodzanów – przedmiotowa nieruchomość zgodnie zzapisami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bodzanów, zatwierdzonego uchwałą nr 116/XIV/11, z dnia 29.12.2011 r. 

zlokalizowana jest na terenach potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji 

usługowej, oznaczona jako obiekty i zespoły obiektów objęte ochroną w zakresie 

dziedzictwa kulturowego. Zabudowania na nieruchomości stanowi dawny piętrowy 

dwór, tj. ściany nadziemia i fundamenty, pozbawione pokrycia dachowego i stropów. 

 

 

 


