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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz. U. z2019 r., poz. 73
' ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz. U. z2017 r., poz. 7

Zarządzenie Nr 3/20

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 7 sĘcznia2020 r.

w sPrawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bartniczka,

przęznaczonych do zby cia.

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

gminnym (Dz. U. z 2019 t., poz. 506 zę zm,l), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia t997 r.

o gospodarcę nieruchomościami (Dz, U. z 2018 r., poz, 2204 z późn. ,m.21 i Uchwał

Nr XIV/98/19, Nr XIY196119 i Nr XIV/97l19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 grudnia 2019

r, w sPrawie: v,ryrńenia zgody na sprzedaż w drodzę bezprzetargowej nieruchomości

Położonej we wsi Radoszki, oraz Wrńenia zgody na zatntartę nieruchomości we wsi

Radoszki i zamianę nieruchomości we wsi Jastrzębie.

zarządzam, co następuj e:

§ 1. Przeznacza się do zbycia nięruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik do

niniej szego zaruądzenia.

§ 2. WYkaz, o którym mowa w § l podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w TJrzędzie

Gminy Bartniczka na okres 2I dni, a ponadto informacje o wywieszeniu wykazu podaje się

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

B artniczka, a także na stroni e internetowej www. bip. bartniczka.pl

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

Zarządzenia wchodzi w życie z dnięm podjęcial

§3.

§4.

ipoz. 1696,

poz.2348,orazz2079r.,poz.270,poz.492,poz.801,poz. l309,poz.1589ipoz.1716.
', z 20|8 r,,



Załącznik do Zarządzenia Nr 3/20

Wojta Gminy Bartniczka z dnia7 stycznia})2} roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomościprzeznaczonych do zbycia.

Na Podstawie art, 35 ustawy z dnia 2I sierpnia t997 f. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z2018 r.) poz.2204 zpóźn. zm.), podaje

wYKAZ
nieruchomoŚci stanowiących własność Gminy Bartniczkarprzeznaczonych do zbycia.

I. Nieruchomość przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania

nieruchomości przyległej.

v połozenie nięruchomości - Radoszki,

2l oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów - dz. rt 403lI,

3l oznaczęnię nieruchomości według księgi wieczystej - Nr TOlB 10002427418,

4l powierzchnia nięruchomości przęznaczonej do sprzed{zy - 0,0356 ha,

5l opis nieruchomości: grunt nie zabudowany, położony pomiędzy nieruchomościami tego

samęgo właŚcicięla. Jęst to działka o małej powierzchni, stanowiąca wąski pas gruntu,

o Prawie regulamym kształcie (wąski wydłużony prostokąt), nie posiada możliwości

pełnienia samodzielnej funkcji w kontekście zabudowy.

6l przeznaczęnie nieruchomości: w studium uwarunkowań i kięrunków zagospodarowania

ptzestrzemego gminy Bartniczka znajduje się w obszatzę o fuŃcji: grunty rolnę. Nie jest

użytkowana. W Ewidencji Gruntów nieruchomość jest sklasyfikowana jako droga.

7l cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości: 1.558,00 zł (słownie: jeden Ęsiqc pięćset

pięĆdziesiqt osiem złotych 00/100). Działka zwolniona z podatku VAT. Koszty związane z

opracowaniem operatu szacuŃowego ponosi Nabywca,

8l termin uiszczęnia nalezności z tytlńu nabycia wyżęj opisanej nieruchomości

najpÓŹniej dzięńprzed zawarciem umowy notarialnej, na konto Urzędu Gminy Bartniczka,

9l forma sprzedaży: w drodze bezprzetargowej, na tzęaz właścicięla przyległej

nieruchomości, w celu poprawy waruŃów zagospodaiowania przyległejnięruchomości.

II. Nieruchomość przeznaczona do zamiany.

],l połozenie nieruchomości

2l oznaczęnie nieruchomości według ewidencji gruntów

3l oznaczęnię nięruchomości według księgi wieczystej

Radoszki,

dz, w 276117,

Nr TOlB/00024274l8,



4l powierzchnia nieruchomości plzęznaczonej do zamiany - 0,0417 ha,

5l opis nieruchomości: grunt nie zabudowany, utwardzony.

6l PrzęZnaczęnie nieruchomości: w studium uwaruŃowań i kierunków zagospo,darowania

Przestrzennego gminy Bartniczka znajduje się w obszarze o funkcji: tereny zurbanizowane.

Obecnię użytkowana jest jako droga (parking),

7l wartoŚĆ nieruchomości wynosi - 23.300,00 zł (słownie; dwądzieścia trzy tysiqce trzystą

złotych 00/100). Działkazwolniona z podatku VAT.

8l forma zbycia: zamiana nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bartniczka na

nieruchomość będącą własnością osoby prawnej.

ilI. Nieruchomość przeznaczona do zamiany.

1l położenie nieruchomości - Jastrzębie,

2l oznaczenie nieruchomości wędług ewidencji gruntów - dz. rlr 57lI,

3l oznaczęnie nieruchomości według księgi wieczystej - Nr TOl8/00038196/8,

4l powierzchnia nieruchomości przęznaczonej do zamiany - 0,6230 ha,

5l opis nieruchomości: grunt nie zabudowany, użytkowany rolniczo.

6l przęznaczenie nieruchomości: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Bartniczka znajduje się w obszarzę o funkcji: tereny predysponowane

do zabudowy. Obęcnię nieruchomość jest użytkowana rolniczo.

7l wartoŚĆ nieruchomości wynosi - 141.230,00 zł (słownie; sto czterdzieści jeden Ęsięcy
dwieście trzydzieści złotych 00/100). Działkazwolniona z podatku VAT.
8l forma zbycia: zamiana nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bartniczka na

nieruchomość będącą własnością osoby prawnej.

Nieruchomości są wolne od wszelkich obciązeń i zobowiązań,

Osoby, ktorym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art.

34 ust. i pkt. 1 i 2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 t. o gospodarce nieruchomościami (Dz.tJ.
z 2018 r., poz. 2204 z póżn. zm,), mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, od daty

podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości w siędzibie Urzędu Gminy Bartniczka

Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni: tj. od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia

03.02,2020 t.' (włącznie), w: IJruędzie Gminy Bartniczka (na tablicy ogłoszeń) - I egz.,

w sołectwach Gminy Bartniczka - po 1 ęgz,Iua stronie internetowej ww}v.bip.bartniczka.pl


