ZARZĄDZENIE NR 13/19
WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Pawłów
Dolny
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2018,
poz. 994 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. 2018,
poz. 2204 ze zm.) w celu wykonania Uchwały Nr III/25/18 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pawłów
Dolny, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje :
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną
położoną w obrębie Pawłów Dolny, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Woli Krzysztoporskiej na okres 21 dni t.j. od dnia 5 lutego 2019 roku do dnia 26 lutego 2019 roku, a także
zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz informacja
o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana
sołtysowi miejscowości Pawłów Dolny, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Roman Drozdek
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Załącznik do zarządzenia Nr 13/19
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 5 lutego 2019 r.
WYKAZ
nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Pawłów Dolny
Lp

Nr
ewiden.
działki

1

4

Pow.
działki
w ha
0,07

Nr KW

Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie

Cena
nieruchomości
netto w zł

PT1P/00092599/2

niezabudowana
brak planu miejscowego,
brak decyzji o warunkach
zabudowy

9 572, 00
nie dolicza
się podatku
VAT

Rodzaj
sprzedawanego
prawa
własność

Przedmiotowa działka jest niezabudowana i nieogrodzona w kształcie prostokąta. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska znajduje się w terenach oznaczonych
symbolem MN o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na działce brak przyłączy. Infrastruktura przebiega w drodze lokalnej oraz w działkach sąsiednich - wodociąg
wiejski, enn. Posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej gminnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki
56/1.
Przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) mogą złożyć
wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 22 marca 2019 roku.
Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej na okres 21 dni
t.j. od dnia 5 lutego 2019 roku do dnia 26 lutego 2019 roku, a także zostanie zamieszczony na stronie
internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie
do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Pawłów Dolny,
celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
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