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ZARZĄDZENIE Nr 63122

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dniaŻ6 wrześniaZjŻŻ roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własnośÓ Gminy Bartniczka,

przęZna)Zonej do zbyciaw trybie bezprzetatgolvym w drodze zamiany.

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

gminnym (Dz. U. 22022r.,poł.559 zezm.),art.15 ust. I,art.35 ust. 1 , ust.2,art.37 ust.2.

pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z202I r',

poz. \899 ze zm.) t Uchwały Nr XXXN l242l22 Rady Gminy Bartniczka z dnia}} lvrzęśnia

2O2Ż r' w sprawie wyraŻen\azgody nazamtanę nieruchomości położonej we wsi Radoszki

zarządzam, co następuj e:

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

stan o wi ący m załącznik d o ni ni cj s zę go zaruądzenla.

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

Gminy Bartniczka na okres 2I dni, a porradto inforniacje o wykazie podaje się do publicznej

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

na stronie internetowej wvinv.-bjp.bg$ligzkąd

$3.

$4.

Wykonanie zarządzenia por'vierza się inspektorowi ds' gospodarki nieruchomościamt'

Zaruądzenia wchodzi w Życte z dniem podjęcia



Załączntk do Zarządzenia Nr 63122

Wojta Gminy Bartniczka

z dnta26 wrześniaZ}ŻZ roku

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bartniczkarprzezn^czonej do

zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany.

1. Połozenie nieruchomości: Radoszki, obręb geodezyjny Radoszki nr 0009'

2. Nr działek: Ill5,Il16,ll17,
3. Powierzchnta działek: 0,027Żha, 0,0097 ha,0,0674 ha (łącznie o powierzchni 0,1043 ha)

4. Nr księgi wieczystej:Nr To18/0002515612,

5. opis nieruchomości:

1' działki nr 1'175 i 1111 to nieruchomości niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów

jako droga, połozone w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych, z dostępem do drogi

publioznej.

2. dńałkanr llt6 to nieruchomośó zabudowana budynkiem innym niz mieszkalny

3. Nieruchomośó jest wolna od wszelkich obciążeń t zobowiązań.

6, Ptzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomośó gruntowa przeznaczona do zbycia w droclze zamlany w cęlu regulacji stanu

prawnego drogi

7. Tryb sprzedaŻy: bezprzetargowy,

8. Cena nieruchomości: 6.832,00 zł,

9. odpłathośc: zamtana z dopłatą_ nieruchomości nie równę powierzchniowo i wartościowo,

10. Forma sprzedaŻy: w drodze zarniany (Gmina _ osoba ftzyczna).

11. opłaty notarialne i sądowe zw1ązanę z zamianą przedmiotowej nieruchomości ponosi

Gmina Bartniczka.

12. Tęrmin złoŻenia wniosku prZęZ osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości,,na podstawie art' 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 t'

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 202I r., poz. 1899 zę zm.)' wynosi sześó tygodni

Ilcząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

13. Szczegółowe irrformacje o nieruchomoŚci objętej niniejszym wykazem, moŻna uzyskaó

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

14. Wykaz \Ę'wieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Battniczka'

Gminy Bartniczka, orM podano w prasie lokalnej i na

yĄłĄŁ.-b1p.bgrtryazkąp! na okres ŻI dni, tj. od dnia Ż6 wrześnta20Ż2 r.

202Ż r. .

w Sołectwach na teręnre

stronie internetowej

clo dnia 18 paŹdztemtka


