
W YKAZ                                                     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2004
 Wójta Gminy Piaski z dnia 15 marca 2004 r.

nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe 
 będących 

w dniu 26 maja 1990r oraz w dniu 24 października 2001r.w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych

Lp. Położenie
nieruchomości

Oznaczenie 
-działka nr,
powierzchnia
      w ha

Sposób
wykorzystania
nieruchomości
wg. ewidencji
gruntów i
budynków *

Księga
wieczysta
   Nr

Podstawa
ustanowienia
prawa
użytkowania
wieczystego

Termin i cel
ustanowienia
prawa
użytkowania
wieczystego

Termin do
którego
zostało
ustanowione
użytkowanie
wieczyste

Użytkownik lub
współużytkownik
wieczysty
Imię , nazwisko
imiona rodziców

Wartość
nierucho-
mości
stanowiąca
podstawę do
ustalenia
opłat
rocznych z
tytułu
użytkowania
wieczystego

Obciążenia
nierucho-
mości

1.  Piaski

 

  
      709
   0.04.26
  

 

 B-RIVa 

Grunty rolne 
zabudowane

 

 19066

Umowa o
oddanie gruntu w
użytkowanie
wieczyste
Akt notarialny
Rep.A Nr 572/86
z dnia
14.08.1986 r.

     99 lat

wzniesienie domu
jednorodzinnego

13.08.2085r.

-Krzysztof
Radziszewski
s.Stanisława i
Antoniny
-Celina
Radziszewska
c.Stanisława i
Haliny

1.569,oo zł.    Bez
obciążeń

2.  Piaski      713
  0.03.82 ha

 B-RV

Grunty rolne
zabudowane

 19072

Umowa o
oddanie gruntu w
użytkowanie
wieczyste
Akt notarialny
Rep.A.Nr590/86
 z 21.08.1986 r.

    99 lat

wzniesienie domu
jednorodzinnego

20.08.2085r. -Wojciech Zdrada
s.Edmunda i Ireny
-Elżbieta Zdrada
c.Leona i Marii

1.407,oo zł.    Bez
obciążeń

3. Piaski      718
  0.04.55 ha

 B-RV

Grunty rolne
zabudowane

19134

Umowa o
oddanie gruntu w
użytkowanie
wieczyste
Akt notarialny
Rep.A.Nr793/86
z dnia
30.10.1986 r.

   99 lat

wzniesienie domu
jednorodzinnego

29.10.2085r.
-Józef Janowski
s.Edwarda i Anieli
-Krystyna
Janowska
c.Romana i Zofii

1.676,oo zł.    Bez
obciążeń
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 4.

 

Piaski    716
0.03.89 ha

 B- RV

Grunty rolne
zabudowane

 19132

Umowa o
oddanie gruntu w
użytkowanie
wieczyste
Akt notarialny
Rep. A. Nr
791/86 z dnia
30.10.1986r.

    
  
   99 lat

wzniesienie domu
jednorodzinnego

29.10.2085r. -Andrzej
Wujczak
s.Józefa i Marianny
-Danuta Wujczak
c.Franciszka i
Franciszki

1.433,oo zł.  Bez
obciążeń

 5.

 

Piaski    726
0.04.03 ha

 B-RV

Grunty rolne
zabudowane

 19189

Umowa o
oddanie gruntu w
użytkowanie
wieczyste
Akt notarialny
Rep.A.Nr 24/87 z
dnia
 5.02.1987 r.

   99 lat

wzniesienie domu
jednorodzinnego

4.02.2086 r. - Dariusz Grodzki
s.Stanisława i
Marii
-Renata Grodzka
c.Józefa i
Marianny

1.485,oo zł.    Bez
obciążeń

*
· Gmina Piaski nie posiada aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego . Plany powstałe przed 1 stycznia 1995 r. utraciły moc od

dnia 1 stycznia 200 4r. 
· Gmina Piaski posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą Rady

Gminy Piaski Nr XII/81/99 z dnia 2.12.1999 r.. 
· W studium nie przewiduje się zmian co do zagospodarowania nieruchomości wymienionych w Wykazie.  
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