
Działka nr 176/5 o powierzchni 0,7104 ha 

- własność Gminy Szczytniki, objęta jest księgą wieczystą KZ1A/00073480/8 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, 

- położona w miejscowości Górki ( obręb geod. Iwanowice), 

- nieruchomość niezabudowana, 

- wydana Decyzja Wójta Gminy Szczytniki Nr 53.2019 z dnia 14.11.2019 r. o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie niepublicznego domu opieki społecznej            

dla osób starszych, 

- sprzedaż w formie przetargu ograniczonego, 

- możliwość podłączenia do wodociągu wiejskiego, możliwość przyłączenia prądu, 

-więcej informacji pod nr telefonu  625971732. 

 

 

 

 

 



Działka 176/7 o powierzchni 0,0854 ha 

 

- własność Gminy Szczytniki, objęta księgą wieczystą KZ1A/00073480/8, 

- położona w miejscowości Górki (obręb geod. Iwanowice), 

- nieruchomość niezabudowana, 

- działka o kształcie prostokąta, posiada dostęp do drogi powiatowej, 

-  sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego, 

- wydano Decyzję Wójta Gminy Szczytniki Nr 12.2020 z dnia 04.02.2020 o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

- możliwość podłączenia do wodociągu wiejskiego, możliwość przyłączenia prądu, 

- więcej informacji pod nr telefonu  625971732. 

 

 

 

 



 

Działka nr 176/8 o powierzchni 0,0777 ha 

- własność Gminy Szczytniki, objęta jest księgą wieczystą KZ1A/00073480/8 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, 

- położona w miejscowości Górki ( obręb geod. Iwanowice), 

- nieruchomość niezabudowana, 

- działka w kształcie prostokąta, posiada dostęp do drogi powiatowej,  

- wydana Decyzja Wójta Gminy Szczytniki Nr 10.2020 z dnia 04.02.2020 r. o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

- sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego, 

- możliwość podłączenia do wodociągu wiejskiego, możliwość przyłączenia prądu, 

-więcej informacji pod nr telefonu  625971732. 

 

 

 

 



 

 

Działka nr 176/9 o powierzchni 0,1291 ha 

- własność Gminy Szczytniki, objęta jest księgą wieczystą KZ1A/00073480/8 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, 

- położona w miejscowości Górki ( obręb geod. Iwanowice), 

- nieruchomość niezabudowana, 

-  posiada dostęp do drogi powiatowej,  

- wydana Decyzja Wójta Gminy Szczytniki Nr 11.2020 z dnia 04.02.2020 r. o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

- sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego, 

- możliwość podłączenia do wodociągu wiejskiego, możliwość przyłączenia prądu, 

-więcej informacji pod nr telefonu  625971732. 

 

 

 


