
Ogłoszenie nr GR.GN. 6840.5 .2022 
Wójta Gminy Herby z dnia 13.09.2022r. 

w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia 
 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899/ podaję do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 
 
l.p. Nr działki Nr 

księgi wieczystej 
Położenie Karta mapy Opis nieruchomości 

ha 
 

Cena zł  

 
1. 
 

Nieruchomość 
garażowa 

CZ1L/00047072/7 
Dział III KW zawiera wpisy – wszelkie prawa, 
roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach 
wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na 

związanych z nimi udziałach we 
współwłasności lub współużytkowaniu 
wieczystym wszelkie ciężary ciążące na 

lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą 
na przynależnych do nich udziałach we 

współwłasności. na podstawie wniosku z 
dnia 17 października 2003 r. dz kw. 3401-
03/03 godz. 9.00 k.2-4 kw 47073. wpisano 

dnia 27 listopada 2003 r.  
Dział IV KW zawiera wpisy- wszelkie ciężary 

ciążące na lokalach wydzielonych z 
nieruchomości ciążą na przynależnych do 

nich udziałach we współwłasności. na 
podstawie wniosku z dnia 17 października 
2003 r. dz kw. 3401-03/03 godz. 9.00 k.2-4 

kw 47073. wpisano dnia 27 listopada 2003 r. 

Herby 13 Kochanowice 
obręb Herby 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności 
nieruchomości garażowej oznaczony literą E, 

położonej w Herbach przy ul. Lublinieckiej 44-48 o 
pow. użytkowej 16,80m2, na działce 458/2. Ułamkowy 

udział w wysokości 166/10000 w prawie 
współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń 

wykorzystywanych wspólnie oraz w prawie 
współwłasności do działki 458/2 o powierzchni 4509 

m2.  Budynek garażowy, w którym znajduje się 
przedmiotowy lokal jest obiektem murowanym, 

parterowym ze stropodachem jednospadowym, kryty 
papą. Garaże usytuowane są w zabudowie 

szeregowej. Budynek nie posiada instalacji.  Stan 
techniczny budynku – zadowalający. Fundamenty i 

ściany murowane z cegły ceramicznej, ściany 
działowe z cegły pełnej. Tynki zewnętrzne 

cementowo- wapienne. Posadzki betonowe, drzwi 
garażowe metalowe. Garaż skrajny , usytuowany jako 

pierwszy od strony budynku firmy Joker Herby. 
 

7.400,00 zł 
Zwolnione z podatku 

VAT na podstawie 
art. 43 ust 1 pkt. 10 
ustawy o podatku 

od towarów i usług 
 

 
 
Wzywa się osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, do złożenia 
wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia. 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 13.09.2022r. do dnia 04.10.2022r. 
 
Herby, dnia 13.09.2022r. 
 
 


