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Zarząrlzenie Nr 68/19

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 14 października 2019 r.

rv sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej we wsi Bartniczka,

przeznaczonej do sprzedaży do trybie bezprztargowym,

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

gminnytn (Dz. lJ. z2019 T., poz, 506 ze r^.'), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. IJ, z 2018 r., poz. 2204 z pożn. zm.Ż) i Uchwały

Nr XI/74l19 Rady Gminy Barlniczka z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyrazenia

zgody na sprzedaż w drodzę bezprzetargowej nieruchomości połozonej we wsi Bartniczka.

Wójt Gminy Bartniczka

zarządza, co następuj e:

§ 1. Przęznacza się do zbycia w trybie bezprztargowym nieruchomośc opisaną w wykazie

stan owi ąc y m załącznik do rrini ej s ze go zar ządzenta,

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Gminy i]artniczka na okres 2i dni, a ponadto inlbrmacje o wywieszeniu wykazu podaje się

do pLrblicznej wiaclomości prz,ez ogłoszenie w prasie lokalnej oTaz w Sołectwach Gminy

B arttri czka, a ta\<że na slronie intcrneto wej www. bip. bartniczka.pl

§ 3. Wl'konanie zarządzenla powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 1. 7,arządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia,

1) Znliany tekstu jednolitego wynrieIlionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U, z2019 r,, poz. 1309 i poz. 1696.2; Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U, z2017 r.,poz. 1509,z20 l8 r.,
poz,2348,orazz2019r.,poz.210,poz,492,poz,801,poz. l309,poz.1589ipoz. l716.



Załącznik do Zarządzenia Nr 68119

Wójta Gminy Bartniczka z dnia 14 pażdzietnika 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przęznaczonej do sprzedaży w trybie bezprztargowym.

Na Podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia Ig91 r. o gospodarce

nieruolromościami (Dz.IJ. z2018 r., poz.2204 zpoźn. zm.'), podaje

WYKAZ
nieruchomości p rzeznaczon ej d o sp rzedaży w trybi e b ezprzatargowym.

l l położer' ie nieruchomości - Bartniczka,

2/ oznaczęntę nieruchomości według ewidencji gruntów - dz. nr 258,

3l oznaczenię nięruchomości według księgi wieczystej - Nr TolB lOO024252l8,

4l powierzchnia nieruchomości pTzeznaczonej do sprzedaży - 0,0170ha,

5l opis nieruchonrości: grunt nie zabudowany, położony pomiędzy nieruchomościarni tego

Sanlego r,vłaŚcicicla. jest to działka o małej powierzchni, stanowiąca wąski pas gruntu,

o prawie regularnym kształcie,

6l Ptzeznaczenie nieruchomości: w studium uwarunkorvań i kierunków zagospodarowania

przestrzcnnego gminy Bartniczka znajcluje się rv obszarze o l-unkcji: clroga.

7l cena sprzeda:ży przedmiotowej nieruchomości wynosi * 5.070,00 zł (,slownie pięć

ly,sięcy siedemdziesiqt zlotych 00/100). Działka zwolniona z podatku VAT. Koszty związane

z oplacowaniem operatu szacunkowego ponosi Nabywca.

8l termin uiszczenia nalezności z ty.tułu nabycia wyżej opisanej nieruohonrości

najpózniej dzteń przecl zawarciem umowy notarialnej, na konto Urzędrr Gminy Barlniczka,

91 1brma sprzedaży: w drodze bezprzetargowej, na rzęcz właściciela przyległej

nicruchomości, w celu poprawy warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

l0/ Osoby. którym przysłrrguje pierwszeństwo w nabycirr nieruchomości, na podstawie art.

34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchornościami (Dz.IJ.
z 2018 r.. poz. ż204 z pó,żn. zm.), mogą składać wnioski lv terminie 6 tygoclni, od daty

podania rlinicjszego wykazu do ptrblicznej wiadorności w sieclzibie Urzędu Gminy Bartniczl<a

}Jiniejszy wykaz wywieszono na okres 2l dnl: tj. od dnia 16 pażdziernika 2019 r. do dnia

6 listopada 2019 r. (włącznie), w:IJrzędzie Gminy Bartniczka (na tablicy ogłoszeń) - 7 egz.,

sołectwach Gminy Bartniczka * po 1 egz., na stronie internetowej wrwv.bip.bartniczka.pl

prasie


