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Zarządzenie Nr 46119

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we wsi Radoszki,

przeznaczonej do sprzedaŻy do trybie bezprńargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.U.22019 r.,pot.506), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. lJ . z 2OI8 T., poz. 2204 z pożn. zm.l) i Uchwały Nr0020/70l19 Rady

Gminy Bartniczka zdnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie vłyraŻeniazgody nasprzedaŻ w drodze

bezpr zetar gowej nieruchomo ś ci położonej we wsi Rado szki,

wójt Gminy Bartniczka

zarządza, co następuj e :

$ 1. Przęznacza się do zbycia w trybie bezprztargowym nieruchomośó opisaną w wykazie

st an owi ąc y m załącznlk d o n i ni ej s Ze go zar Ządzenia.

$ 2. Wykaz,o którym mowa w $ 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w lJrzędzte

Gminy Bartniczka na okres 27 dni, a ponadto informacje o wywieszeniu wykazu podaje się

do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej otaz w Sołectwach Gminy

B artni czka, a takŻe na stronie internetowej www. b ip. bartniczka.pl

Wykonanie zarządzeniapowierzasię inspektorowi ds. gospodarki nieruchomośclamt.

Zarządzenia wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

' 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.

poz.23 48 oraz z 20 19 r. poz.27 0, poz.492 i poz. 80 1 .

$3.

$4.

tJ.22017 r.,poz. 1509,2 2018 r.,
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Wójta Gminy Bartniczka z dnia 12 sierpnia 2019 roku

V 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaŻy w trybie bezprztargowym.

Napodstawie ań.35 ustawy zdnta 21 sierpnia 1991 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.

U. z2018 r., poz. 2204 zpóźn. zm.)' podaje

WYKAZ
nieruchom ości przeznaczonej do sp rzedaży w trybi e b ezprzatargowym.

Il połozenie nieruchomości - Radoszki'

2l oznaczenię nieruchomości według ewidencji gruntów - dz. nr 3311,

3l oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej - Nr ToiB 10002427418,

4l powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sptzedaŻy - 0,0293 ha, tj.:

BRVI - 0,0014 ha i RV - 0,0219 ha,

5l opis nieruchomości: grunt położony pomiędzy nieruchomością będącą własnością

osoby fizycznej.Działka o małej powierzchni.

6l przęZnaczenie nieruchomości: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Bartniczka znajduje się w obszarze o funkcji: droga.

7l cena SprzedaŻy przedmiotowej nięruchomości wynosi - 881,00 zł (słownie: osiemset

osiemdziesiqt jeden złotych 00/]00) + podatek VAT w wysokości 23 %. . Koszty związane

z opracowaniem operatu szacunkowego ponosi Nabywca.

8l termin uiszczenia nalezności z tytułu nabycia wryŻej opisanej nieruchomości

naj póŹniej dzień przed zaw arciem umowy notarialnej, na konto Urzędu Gminy Bartniczka,

9l forma sprzedaŻy: w drodze bezprzetargowej, na tzecz właściciela przy|egłej

nieruchomości, w celu poprawy warunków zagospodarowania przy\egłej nieruchomości.

10l osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art.

34 ust. 1 pkt. l i 2 ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.

z 2O|8 r', poz. 2204 z poźn' zm.), mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, od daty

podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka

Niniejszy wykazwywieszono na okres 21 dni: tj. od dnia 12 sierpnia ŻO19 r. do 2 września

ŻO79 r., w: IJrzędzie Grniny Bańniczka (na tablicy ogłoszeń) - I egz., sołectwach Gminy

Bańniczka - po 1 e4z., na stronie internetowej www.bip.bartniczka.pl prasie lokalnej i aJakta.


