Z A R Z Ą D Z E N I E nr 0151 / 30 / 2011
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 i art. 37 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603 z późn. zmianami) oraz uchwał Rady Gminy Polska Cerekiew: nr XXXII/210/2010
z dnia 22 września 2010r., nr XXIX/201/2010 z dnia 24 czerwca 2010r., nr V/31/2011 i
V/32/2011 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, zarządza się co
następuje:

§ 1.
Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym – nieruchomości będące własnością
Gminy Polska Cerekiew określone szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do
niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zostanie podana w prasie lokalnej.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krystyna Helbin

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/ 30 / 2011
Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 maja 2011r.

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Polska Cerekiew przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 603 z późn. zm.) podaje do
publicznej wiadomości, że przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości w trybie przetargowym:

Lp.
1.

2.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg
ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

obręb Polska Cerekiew
gmina Polska Cerekiew

Działka nr 927/12 karta mapy 5, o
powierzchni 0,4200 ha – inne
tereny zabudowane, grunty orne,
dla której prowadzona jest księga
wieczysta nr 35932

Nieruchomość zabudowana
budynkiem po byłej suszarni
chmielu, budynek
nieużytkowany

W planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Polska
Cerekiew działka leży w
terenie aktywizacji
gospodarczej z
przeznaczeniem podstawowym
pod parki przedsiębiorczości,
zakłady produkcyjne, giełdy,
składy, magazyny i hurtownie

obręb Ciężkowice
gmina Polska Cerekiew

Działki nr 1360/2, karta mapy 10, o
powierzchni 0,4770 ha –
zurbanizowane tereny
niezabudowane, rowy, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr
52191

Nieruchomość niezabudowana
stanowiąca zurbanizowane
tereny po byłej oczyszczalni
ścieków oraz rów

Część działki w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego położona jest w
terenie urządzeń przesyłu i
oczyszczania ścieków a
pozostała część leży poza
planem. Na podstawie studium
ta część leży w terenie gdzie
zapis brzmi: obszary o funkcji
ekologicznej na terenach
zabudowanych.

Cena
nieruchomości w
złotych
99 000,00

24 800,00
+ obowiązujący
podatek VAT

Forma zbycia
Sprzedaż na
własność

Sprzedaż ma
własność

