
 
 

 

GN-I.6840.15.2021                           

W  y  k  a  z 
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku                            

z Zarządzeniem Nr 211 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lipca 2021 roku Starosta Olsztyński podaje do wiadomości wykaz nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu :  

 

Lp. 

Oznaczenie według  ewidencji 

gruntów Numer księgi  

wieczystej 
Opis  nieruchomości 

Cena 

nieruchomości  

 

 

Uwagi obręb  

gmina 

numer 

działki  

pow. (ha) 

 i użytek 

1. 

 

 

Kaborno 

 

Purda 

 

 

 

31 

1,0973 

 

„B-RV, 

ŁIV, 

RIVa, 

RV,  

RVI” 

 

OL1O/00185257/9 

Nieruchomość położona w strefie zwartej zabudowy wsi Kaborno, 

bezpośrednio przy drodze gminnej gruntowej. Na części działki 

posadowiony jest budynek mieszkalny wraz z towarzyszącymi 

budynkami gospodarczymi. Na zapleczu zabudowy znajduje się 

rolna część działki, nieużytkowana, porośnięta trawą i chwastami 

oraz miejscowo samosiewem liściastym. Rzeźba terenu falista,                

z tendencją w jego obniżeniach do podmakania. Nieruchomość 

uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, zaopatrzenie w wodę       

ze studni znajdującej się na terenie działki.  

Budynki znajdują się w słabym stanie technicznym. Decyzją 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie                      

z dnia 23.06.2020 r., znak : PINB 7356/Pur/3/4069/20 wydano 

nakaz wstrzymania ich użytkowania. 

Działka nr 31 nie posiada opracowanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium 

uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Purda przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie 

II „rolniczo-turystyczno-osadniczej”,  na obszarze II A 

„turystycznym” w części na terenach rolnych oraz w części na 

terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej. 

89 000,00 zł 

 
(wartość budynków  

31 294,00 zł) 

 
Sprzedaż zwolniona 

z podatku VAT. 

Sprzedaż 

nieruchomości              

w drodze  

przetargu 

ustnego  

ograniczonego              

do nabywców 

spełniających 

wymogi ustawy 

z dnia                       

11 kwietnia 

2003 r.                         

o kształtowaniu 

ustroju 

rolnego. 

                 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy z zastrzeżeniem art. 216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 

mogą składać wnioski o jej nabycie po cenie podanej w wykazie, w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości. 
 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie na okres 21 dni, tj. od dnia 5 sierpnia 2021 roku do dnia            

25 sierpnia 2021 roku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych : www.powiat-olsztynski.pl i http://bip.powiat-olsztynski.pl, a także na stronie 

podmiotowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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