ZARZADZENIE NR 0050.34.2012
WOJTA GMINY PSARY
Z DNIA 21.06.2012r.

w sprawie : ogloszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedazy.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorzadzie gminnym (tj.
Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pozn.zm.) art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U.Nr 261 z 2004r., poz.2603 z pozn. zm.)

zarz^dza si§
co nast^puje :

§1Podaje si§ do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci gminnych przeznaczonych do
sprzedazy stanowi^cy zalacznik do niniejszego zarz^dzenia poprzez wywieszenie na okres 21
dni w siedzibie Urzedu Gminy, zamieszczenie w internecie w dniu 21.06.2012r.

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie w „ Gazecie Wyborczej"
wdniu 21.06.2012 r.
§2.

Wykonanie Zarzaxlzenia powierza si$ Zast^pcy Wojta.

§3.
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Tomasiiadloh

WV PMflY

WYKAZ

nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedazy
Wqjt Gminy Psary zgodnie z art.35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 .z pozn. zm.) podaje do publicznej
wiadomosci, ze nastepujace nieruchomosci stanowiace wlasnosc komunaln^ Gminy Psary zostary
przeznaczone do sprzedazy.

L.p.

Nr ewiden.dzialki,

Pow.

Polozenie

karta mapy,

Przeznaczenie

Cena

dzialki

nieruchomosci

Forma

Nr ksifgi

w planie

(w ha)

nieruchomosci

zbycia

zagospodarowania

(wzJ)

wieczystej

1

931/4,k.m.5

przestrzennego

0,1454

KW Nr

Preczow

Teren zabudowy

ul. Szkolna

mieszkaniowej

KA1B/00010214/9

jednorodzinnej

164.000,00 z\

przetarg

+ 23% VAT

-symbol planu (25MN)

dzialka

niezabudowana
2

931/5, k.m.5

0,1454

KWNr

Preczow

Teren zabudowy

ul. Szkolna

mieszkaniowej
jednorodzinnej
-symbol planu (25MN)

KA1B/00010214/9
dzialka

164.000,00 zl

przetarg

+ 23% VAT

niezabudowana
3

931/6, k.m.5

0,1454

KWNr

Preczow

W czesci teren

ul. Szkolna

zabudowy

mieszkaniowej

KA1B/00010214/9
dziatka

130.000,00 zl

przetarg
1
O

+ 23% VAT

jednorodzinnej
(symbol planu 25

niezabudowana

MN), w czesci pod
teren zieleni

nieurzadzonej
(symbol planu 9ZW),
w czesci pod tereny

tak i pastwisk (symbol
Dlanu
16 RZ)

4

1183/7,1183/8,

tqczna

Vtalinowice

Teren zabudowy

1183/9,

3OW.

k.m. 6,

ul. Sloneczna

7,9583

mieszkaniowej
ednorodzinnej z
nieuci^zliwymi
uslugami jako funkcja

KWNr

KA1B/00011673/1

niezabudowane
614, k.m.4,
KW

KA1B/00047231/2
dzialka zabudowana
[-pietrowym

budynkiem

przetarg

uzupelniajaca (symbol
planu 24 MN)

dzialki
5

3.175.000,00 zl
+ 23% VAT

0,1884

Vlalinowice

W czesci pod

ul. Szkolna 41

3udownictwo
mieszkaniowe
symbol planu 25
MN), w czesci na
ereny rolne (symbol
planu 21 R)

221.000,00 zl

przetarg

mieszkalnym o
pow. uzytkowej

105,57 m2i
budynkami
gospodarczymi o

pow. 158 m2

Ustala si§ 6-tygodniowy termin na zlozenie przez bylych wlascicieli wniosku o nabycie nieruchomosci
tj. od 21.06.2012 r. do 02.08.2012 r.

Szczegotowe informacje na temat w/w nieruchomosci mozna uzyskac w Urz^dzie Gminy w Psarach
(pok.204).

Tomasz Sadion

