ZARZĄDZENIE NR 84/17
Wójta Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.), zarządzam co następuje:
§1
Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do sprzedaży – załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§2
1.

Określony w § 1 wykaz należy wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz zamieścić na stronach internetowych urzędu na okres
21 dni.

2.

Informację o wywieszeniu wykazu zamieścić w tygodniku „Słowo Podlasia” oraz przekazać sołtysom wsi, w których położone są nieruchomości ujęte
w wykazie.
§3

Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu specjaliście ds. gospodarowania mieniem gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Radosław Kozak
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Załącznik do zarządzenia Nr 84/17 Wójta Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do sprzedaży
Lp.

Położenie
(Obręb)

1

2

Nr
Powierzdziałki chnia (ha)
3

4

Nr księgi
wieczystej
(dok. własności)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena
nieruchomości
( zł. )

Uwagi

5

6

7

8

9

KW Nr
1

2

3

Kodeniec

Kodeniec

Wyhalew

388

631

86

0,3000

0,0800

0,0600

LU1R/00081958/7

KW Nr
LU1R/00082499/8

KW Nr
LU1R/00069046/1

Brak obowiązującego planu zagospodarowania
zabudowana mieszkalnym
przestrzennego. Wg studium uwarunkowań
budynkiem drewnianym i kierunków zagospodarowania przestrzennego
z przybudówką oraz
Gminy Dębowa Kłoda – obszary rolniczokomórką drewnianą
osadnicze i mieszkaniowe z usługami.

44.400,00
w tym cena
gruntu
9.800,00

zabudowana mieszkalnym Brak obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego. Wg studium uwarunkowań
budynkiem murowanoi kierunków zagospodarowania przestrzennego
drewnianym oraz
Gminy Dębowa Kłoda obszary rolniczodrewnianym budynkiem
osadnicze i mieszkaniowe z usługami.
gospodarczym

65.800,00
w tym cena
gruntu
4.800,00

Brak obowiązującego planu zagospodarowania
zabudowana mieszkalnym
przestrzennego. Wg studium uwarunkowań
budynkiem drewnianym i kierunków zagospodarowania przestrzennego
z przybudówką oraz
Gminy Dębowa Kłoda – obszary rolniczokomórką drewnianą
osadnicze i mieszkaniowe z usługami.

32.600,00
w tym cena
gruntu
3.800,00

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w 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 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) upływa w dniu 01 lutego 2018 r.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 10 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy
mgr Radosław Kozak
Dębowa Kłoda, dnia 14 grudnia 2017 r.
AŚ/AŚ
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