NR

ZARZĄDZENIE

60/1r
WÓJTA GNIINY SĘDZIEJoWICE
z dDia 14 lipca 2011r.

w splarvie ogłoszenia wykazu Dieruchomości przeŻnacŻonych

do

sprzedał .

Na podstawie ań. 30 ust' 2 pkt 3 usta\ły z dnia

gminnym/ Dz.

Nr

113, poz. 984

i Nr
z

U.z
,

2001

Nr

8

marca 1990r' o samolządzie

r.NrI42,poz.7591,,22002r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,

153 , poz-. 7271

i

Nr 214, poz. 1806

,

z

2003r. Nr 80 , poz. 717

z

2004 r' Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 poŻ' 1203 i Nr 167, poz'1759,
'
2005 r. Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 , z 2006r. N! 17 , poz. 128 i Nr 181,
162 poz. 1568 ,
'

poz. 13j7 Ż 2007r. Nr 48.poz' 327. Nr 138, poz.911i Nr 173 , poz' 1218 z 2008r

Nr

'

180, poz. 11 1 1 i NI 223

1'ł58 ,z 2009 r'

Nt 52, poz. 420 i Nr

'

,pÓŻ. 124I ofuŻ
'poz'
22010r. Nr 28 , poz. 142 i 146, Nr'10 , poz. 230 i Nr 106 , poz. 675l, afi. 35 ust. l usta\\T
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruclromościami
651,

,'

Dz.

Nr 106, poz.675' Nr 143' poz' 963 , NI 155 , poŻ' 1043' Nr

U'

I5'7

z 2010r' Nr l02 , poz.

197,

poz' 1307 oraz Nr 200

/olaz uchlłały ff Xx/178/2001 Rady Gminy \ł' sędziejowicach zdnia
25 czerwca 2001r. w sprawie określania zasad nab1'rvania, zby-r.vania i obcjążalia

poz.7323

nieruchomości olaz ich wydŻierżawiania lub

lata / Dz' Urz. Woj. Łódzkiego Nr

s l.

786

'paz

Wynajmo\\,'ania na

$ 2.

Wykaz.

żagliny , Korczyska

3.

I

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wrykazie

o

któryn mowa w

ogłoszeń Urzędu Gminy Sędziejowice oraŻ

$

dłuższ-v niż trzy

23I l , Żafiądza się co następrije

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzefia

.

okes

s

ł

1 .

'

podlega wlvieszeniu na tablicach

sołectwie wola węłkorva, Zamość,

.

Zarządzenie wchodzi w Ż..'cie z dniem podpisania.

,

Załącznik do zarzalzenia

Nr

60.i 11

wójta Gmiły sędziejowice
z

dńa

14 lipca 2011r.

Wykaz nicruchomości
przezlaczonych do sprzedaŻy

l.

Zagliny

- działka

Nr 215 / 5 o pon'. 0!1671 ha. posiadająca księgę wieczystą

sRlL/00054953/6.

Wartośó nieruchomości w}'nosi 22.070,00 zł plus podatek V_ĄT
w urysokości 23 % .
W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zagliny łrv.
nieruchomość przeznaczona jest na cele budownictwa letniskołvego -

6UTL

10.
Nr 2l5 / 8 o pow. 0,1057 ha , posiadająca księgę wieczystaSR1L/00054953i6' Wartość nieruchomości $lnosi 13.970!00 zł
plus podatek vAT w \łfsokości23 % '
\\ planiezagospodarolrania pr7eslrzcnnego rr.i Ż:rglinr lrlł.
nieruchomość przeznaczona jcst na cele budownictrr'a letniskowego

2. Zag1in-v - działka

3.

Zagliny

działka NI215/ 7 opow.0,1168 ha. posiadająca księgę \.vieczystą
SR1L / 00054953 / 6 .wartośćw\v- nieruchomości w1'nosi 14,610
zl
'00
W planie zagospodaro$aoia przestr/ennego w.i Żagliu} $}ł.
nieruchomośćprzeznaczona .i est na cele budowtrictwa letniskowego

-

działka nr122opow' 0,09 ha, niezabudowana
księgę
'posiadająca
wieczystą sR1L /00051840 ' wartośćnieruchomości wlnosi 11.990 zł.
'/1
\Iiejscorłośó Zamośćnie posiada planu zagospodaroł'ania pŹestzennego '

4' Zamość

5. Wola

6UTLI{)

-

óUTL

10

Wężykorł'a- działka nr 138/1 o pow.0'j3 ha, nieŻabudowana posiada księgę wiecz-vstaSR1L/00051180 i 5 . Wartośó nieluchomości rłanosi 6.600 zł.
Iv1iejscowość wola węź-vkorł'anie posiada p1anir zagospodalorr anic
pźestrzennego .

6.

7.

8.

Wola
Wężykorva- działka fu 1,l2

o pow. 0,20 hł , niezabudolvana' posiada księgę lvieczystą
SR1L/0005103'1i 7 ' War|ośćnieruohomości \łTnosi Ż9'510' zł
Nliejscowośó Wola węż}'kowa ie posiada pianu zagospodarowanra
przestrzetulego .

\Vola

węż'vkowa - działka nr

KolcŻyska -

1,l3 o pow. 0,20 ''ra , niezabudowana

, posiada księgę ł'ieczystą

sR1L/00051034 / 7' war1ośćww' nieruchomości lłfnosi 29.350 zł.
}'Iiejscowośó Wo1a Węzykor'a nie posiada p]anu zagosp odaro\^ ania
pŻestżefu1ego '
działka nr l53 i 152/1 o łącznej powi€rzchni 0,3ó ha wraz z budynkiem
po bylej szkole podstawov!'ej . PowieŹohnia uż}tkota bud-vŃu \łYnosi
j12,,ł m, . budynłu gospodarcŻego 57 m,. szambo ogrodzenie
,

Nieruchomośćposiada księgę \r iecz) stą
Kw NR 32727 i 32873 ' wartośó nieruchomości wynosi 120'700,00 Żł .
Miejscowośó Korczyska nie posiada planu zagospodarowania
pŹestrzennego z pre1'abrykatólv betonowych

.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do s'lrzedaży rł1'l'iesza się na okes 21 dni tj od
dnia 25 lipca 2011r do 16 sierpnia 2011r.
osoby . którym przysługuje pierrł'szeństwo w zakupie oferowanej nieruchomości u'trybie
ań' 3'1 ust' l i 2 ustawy z dnia 21 sierynia l997r' o gospodarcę nięruchomościami / Dz'U.
Ż 2010r' Nr 102, poz. 651 z póz. zm' / winny rv terminie do 3].08.20llr' Złożyćwniosek

wmz Z dokumentami ponvierdzaj ącymi jego zasadność'
W prz1'padku braku oświadczeń przedoiotor.''a nierucbomość zostanie rozdysponowana
trybie ustnego pfzetargu nieograniczonego' którego miejsce' forma i warunki zostaną podane
W odrębnym ogłoszeniu .

ł'

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uŻyskać rv Urzędzie Gminv
rł' Sędziej ou,icach , pokój nr 11 . tel. 0-43-61-716-93 '

Sędziejowice 14.07-2011r.

