jl GMIwV HSAHY
woj. si^skie

ZARZADZENIE NR 0050.35.2012
WOJTA GMINY PSARY
Z DMA 04.07.2012r.

w sprawie :

wykazow nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedazy oraz

r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 10^.651 z pZTm.
zarzqdza si§
co nast^puje :

§1-

Podaje sie do publicznej wiadomosci wykazy nieruchomosci gminnych przeznaczonych do
sprzedazy oraz dzierzawy stanowiace zalaczniki do nimejszego zarz4dzenia poprzez

wywieszeme na okres 21 dni w siedzibie Urzedu Gminy zamieszczenie w internede w
biuletynie informacji publicznej dniu 09 07 2012r
internecie w
„ Gazecie Wyborczej"

§2.

Wykonanie Zarzadzenia powierza sie Kierownikowi Referatu Przedsiewziec Publicznych.
§3.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

iztyn

WO

rSARY

woj. slgskte

WYKAZ

nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedazy
Wojt 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 komunalna Gminy Psary zostafy
przeznaczone do sprzedazy.
L.p.

Nr ewiden. dzialki,

Pow.

Polozenie

karta mapy,

dzialki

nieruchomosci w planie

Nr ksifgi

(wm2)

wieczystej

1

478/66, k.m.5

1592

KW

Przeznaczenie

Cena

Forma

wywolawcza

zbycia

zagospodarowania

nieruchomosci

przestrzennego

(wzl)

Gora

Zabudowa

162.000,00 z\

Siewierska

mieszkaniowa

+ 23% VAT

KA1B/00022006/5

przetarg

jednorodzinna,

dzialka

dopuszczalne ushigi

niezabudowana

nieuciazliwe
wbudowane

(symbol planu MN-2)
2

478/67, k.m.5

1592

KW

Gora

Zabudowa

162.000,00 z\

Siewierska

mieszkaniowa

+ 23% VAT

KA1B/00022006/5

jednorodzinna,

dzialka

dopuszczalne uslugi

niezabudowana

przetarg

nieuciazliwe
wbudowane
(symbol planu MN-2)

3

434/1, 435/1, k.m.

Laczna Preczow

k.m.3

pow.

KW

776

KA1B/00010214/9

ul.Szkolna

Zabudowa

49.000,00 z\

bez

mieszkaniowa

+ 23% VAT

przetargu

jednorodzinna z
nieuciazliwymi

dzialki

usiugami (symbol

niezabudowane

planu - 7MN)

Ustala si? 6-tygodniowy termin na zlozenie przez bylych wlascicieli wniosku o nabycie nieruchoniosci
tj. od 09.07.2012 r. do 20.08.2012 r.

L LipowaziifCiu* v\\iji;i

wOjtgminv psary
woj.

WYKAZ NIERUCHOMOSCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERZAWY
Wojt Gminy Psary zgodnie z art.35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r., Nr 102, poz.651 z pozn. zm. ) podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci
stanowiacych wlasnosc komunalna Gminy Psary przeznaczonych do dzierzawy .
L.p. Polozenie

nieruchomosci

Nr dzialki,

Powierzchnia

pow. w ha,

dzierzawy(m2) w planie

KW

Przeznaczenie

Termin

Wysokosc

platnosci

czynszu

zagospod.
przestrzennego

1

Grodkow

Dz.ozn.nr 718/6

ul.Wschodnia

k.m.3

159 m2

Teren przeznaczony

14 dni od

0,50 zl/nr

w cz^sci pod

dnia

pow. 0,0159

+ 23% VAT

budownictwo

KW

otrzymania

mieszkaniowe w

KA1B/00013512/9

faktury

cz^sci pod

VAT

poszerzenie drogi

W/w nieruchomosc zostanie wydzierzawiona na okres 2 lat z przeznaczeniem na polepszenie

warunkow zagospodarowania nieruchomosci przyleglej.

Wynajmuja_cy zastrzega sobie prawo zmiany wysokosci czynszu w przypadku uchwalenia nowych
stawek czynszu.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni od dnia 09.07.2012 r.

feztyn

'ZasKjpca Wcijta

1/

