W6jt Gminy
Krzeszyce

ZARZ1\DZENIE NR 10S/20211GN
WOJT A GMINY KRZESZYCE
z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy w trybie

bezprzetargowym

Na podstawie
art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy
z dnia
8 marca
1990r 0 samorz£!dzie gminnym
(t. j. Dz.U.
2021 poz. 1372 ze
zmianami
),
art. 35 ust. 1 i 2
ustawy
z dnia
21 sierpnia
1997r.
o
gospodarce
nieruchomosciami
(t. j.
Dz.U.
2021 poz. 1899 ze
zmianami)
oraz
uchwaly
Nr XXXI1160/2021 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie
w trybie bezprzetargowym nieruchomosci gruntowych polozonych w obr((bach Maszk6w, L£!k6w i Krzeszyce.
zarz£!dzam:

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy nieruchomosci zgodnie z zal£!cznikiem Nr 1 .
§ 2. Zal£!czniki Nr 1 stanowi jednoczesnie wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy
§ 3. Wykonanie zarz£!dzenia powierzam Inspektorowi Gospodarki Nieruchomosciami.
§ 4. Zarz£!dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania

W6JT

Id: D12DICC0-46F0-4B42-B7D5-7BIAC3DI91C7. Podpisany

Strona I

W6jt Gminy
Krzeszyce
Zal£lcznik do zarz£ldzenia Nr 108/202l/GN
W6jta Gminy Krzeszyce
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy
l. Obr~b Maszk6w - nieruchomosci niezabudowanej polozonej w granicach dzialki nr 2717 0 pow. 211m2, dla
kt6rej S£ld Rejonowy w Sul~cinie Wydzial Ksi£lg Wieczystych prowadzi Ksi~g~ WieczysU} GWIU/00023090/l.
Dzialka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowail
i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzeszyce przeznaczona jest jako teren zabudowy
mieszkaniowy jednorodzinnej.
L£lczna cena nieruchomosci 7 500,00zl + 23% VAT
2. Obr~b L~k6w - nieruchomosci niezabudowanej polozonej w granicach dzialki nr 56/12 0 pow. 400m2 wraz
z rosn£lcym drzewostanem w ilosci 72 sztuk gatunku ; modrzew 1 szt. i swierk 71 szt., dla kt6rej S£ld Rejonowy
w SuI~cinie Wydzial Ksi£lg Wieczystych prowadzi Ksi~g~ Wieczyst£l GWI U/00022802/9. Dzialka nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowail i Kierunk6w
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzeszyce przeznaczona jest jako tereny rolne i tereny narazone na
zalewy powodziowe.
L£lczna cena nieruchomosci 7 500,00zl + 23%VAT
Niniejszy zal£lcznik , stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 1.08.1997r 0 gospodarce nieruchomosciami
(tekstjednolity Dz.U. 2021 poz. 1899 ze zmianami) stanowi wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaZy.
Osoby , kt6rym przysluguje pierwszeilstwo w nabyciu ww. nieruchomosci na podstawie art.34 ust.l li 2 ustawy
o gospodarce nieruchomosciami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny zlozyc stosowne oswiadczenie
w terminie do dnia 27.0 1.2022r. Szczeg610we informacje 0 nieruchomosciach mozna uzyskac w Urz~dzie Gminy
Krzeszyce pok6j nr 71ub tel. (095) 7573 161 ww.29
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