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ZARZADZENIE Nr 62122

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia23 wrzesnia\\2L roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bartniczka,

przęZnaczonej do sprzeduŻy w trybie bezprzetargowym.

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

gminnym (Dz,U.22022 r.,poz. 559 ze zm.), art.35 ust. 1 i ust. 2, art.37 ust. 2. pkt6 ustawy

zdnta 2l sierpnia I99] r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U' z2021 r.,poz. 1899 ze

Zm.) i Uchwały Nr XXXIV|L I|L2 Rady Gminy Bartniczka z dnia 20 września 2022 r. w
sprawie v'qlraŻenia zgody na sprzedaŻ w dtodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we

wsi Radoszki

zarządzam. co następuje:

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

st an o wi ąc y m załącznik d o ni ni ej s ze go zar ządzenia'

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

Gminy Bartniczka na okres 27 dni, a ponadto informacje o wykazie podaje się do publicznej

wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w Sołectwach Gminy Bartniczka , a takŻe

na stronie internetowej www. bip.bartniczka.pl

s 3. Wykonanie zarządzenta powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami'

$ 4. Zarządzenta wchodzi w Życie z dniem podjęcia



Załącznik do Zarządzenia Nr 6Ż122

Wójta Gminy Bartniczka

z dnta23 vłtzęśnia2022 roku

Wykaz nieruchomości stanowiącej własnośó Gminy Bartniczka) pTzeznaczonej do sprzedaŻy

w trybie bezprzetar gowym.

1. Położenie nieruchomości: Radoszki, obręb geodezyjny Radoszki nr 0009,

2. Nr dziaŁkt 7l2,

3. Powierzchnia działki: 0,0700 ha'

4. Nr księgi wieczystej: Nr To1B/0002513917,

5. opis nieruchomości:

l. nieruchomość gruntowa niezabudowana' oznaczona w ewidencji gruntów jako ciroga

połozona w sąsiedztwie gruntów rolnych' z dostępem do drogi publicznej.

Ż. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciąŻent zobowiązan.

6. Przęznaczenię nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa nlezabudowana przęZnaczona do zbycia na poprawę warunków

zagospodarowania nieruchomoŚci przyległej,

7. Tryb sptzedaŻy : bezprzetargolwy,

8. Cęna nięruchomości: 5.756,00 zł,

9. Sprzedaz nieruchorności jest zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9

ustawy z dnla l l marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2022 r., poz. 93I

ze zm.). I

10. Termin złoŻenta wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo lv nabyciu

nieruchomości, na podstawie art.34 ust' 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U' z 202I t., poz. 1899 ze zm.), wynosi sześó tygodni

\tcząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

11. opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem przedmiotowej nieruchomości ponosi

nabywca.

12. Szczegółor,ve informacje o nieruchomości objętej rriniejszym wykazem, moŻna uzyskaó

w Urzędzie gminy Bartniczka, pokój nr 4, (tel' 56 49 368 14).

13. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bartniczka, w Sołectwach na terenie

Gminy Bartniczka, oraz podano w prasie lokalnej i na ' stronie intemetowej

$uuJip-bąt1dqzkg.p1 na okręs 2I dni, tj. ocl dnia 26 września2022 r. do dnia 17 puździenika

2022r^. L
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