
       ZARZĄD POWIATU 

              w Kętrzynie 
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn 
 

GKN-N.6821.8.15.2015                                                                                                                                                                          Kętrzyn, 17.06.2021 r. 

Zarząd Powiatu w Kętrzynie 
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w trybie bezprzetargowym  do  zbycia w drodze darowizny 
 

LP. 

 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru  i księgi 
wieczystej  

Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego 

 
Przeznaczenie 

Cena 
nieruchomości 

(wartość 
przedmiotu 
darowizny) 

 

Nr 
działki 

Pow. w ha Nr księgi wieczystej Opis 
nieruchomości 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.  

Obręb Kałki   
Gmina 

Srokowo  

 

7/4 0,3621 OL1K/00027026/2 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Srokowo 
zatwierdzonego uchwałą nr XXI/103/16 Rady Gminy Srokowo z dnia 10.06.2021r.  działki oznaczono 
symbolem: 
7/4- MUP-droga publiczna- tereny zabudowy zagrodowej oraz zakładów produkcyjnych                                
i usługowych. 
7/6- R- droga publiczna- tereny rolnicze,  
7/8- MUP- droga publiczna- tereny zabudowy zagrodowej oraz zakładów produkcyjnych i 
usługowych. 
6/53- MUP- droga publiczna- tereny zabudowy zagrodowej oraz zakładów produkcyjnych i 
usługowych, 
6/56- R-droga publiczna- tereny rolnicze. 
Urząd Gminy w Srokowie zaświadcza, że działki nr 7/4, 7/6, 7/8, 6/53, 6/56 położone w obrębie 
Kałki, gmina Srokowo są przeznaczone na drogi i nie są położone na terenie obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Srokowo zatwierdzonym uchwałą  Rady Gminy Srokowo 
nr XXI/103/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań                              
i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Srokowo nie zmieniło przeznaczenia w/w 
nieruchomości.  
W/w działki drogowe położone są na terenie zabudowanym i rolniczym. Brak zapisów w gminnej 
ewidencji zabytków  dotyczących w/w nieruchomości.  
Na w/w działki nie były wydane  decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 
decyzje celu publicznego powodujące zmianę zagospodarowania terenu.  
W/w działki nie leżą na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gmina Srokowo nie podjęła 
uchwały, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015 roku o rewitalizacji.  

Zbycie 
nieruchomości w 

trybie art. 13 ust. 2                      
i 2a ustawy  z 21 
sierpnia 1997 r.                  
o gospodarce 

nieruchomościami  

darowizna 
(113 776 zł-  

w tym wartość 
gruntu                     

16 765 zł) 
 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowana- 
drogi  

7/6 0,0827 OL1K/00027026/2 
darowizna 
(3829 zł) 

7/8 0,0170 OL1K/00027026/2 
 darowizna 

(787 zł) 

6/53 0,1454 OL1K/00045803/5 
darowizna 
(6 732 zł) 

6/56 0,0345 OL1K/00045803/5 
darowizna            
(1 597 zł) 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1990 z późn. zm.) wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Dodatkowych informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1 w pokoju nr 6 lub telefonicznie 
897511735. 
 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  25.06.2021r. 

Wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ....................... . 

STAROSTA  

Sporządziła: Ewa Stadnyk 

897511735                                                       /-/ Michał Kochanowski      
ES/BO   


