Zarządzenie Nr SEK.0050.245.2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej
do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 125/23 z arkusza mapy
1, obręb Mechnice
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy
Dąbrowa zarządza, co następuje :
§1. Z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Dąbrowa przeznaczona została do sprzedaży
nieruchomość wykazana w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Mienia Gminy, z nadzoru Zastępcy
Wójta Gminy Dąbrowa.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.245.2019
Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2019 r.
WYKAZ
dot. nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - działka nr 125/23 z arkusza
mapy 1, obręb Mechnice
Lp.

1.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości

Powierzchnia
w ha

Nr księgi
wieczystej

Opis
nieruchomości

Gmina Dąbrowa,
obręb Mechnice

Działka nr 125/23
z arkusza
mapy 1

0,0300

OP1O/00076324/5

Działka niezabudowana
położona w otoczeniu
terenów zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej, posiada
dostęp do drogi
publicznej. Działka
uzbrojona w energię
elektryczną, sieć wodną
i kanalizacyjną. Według
ewidencji działka
stanowi Pastwiska
trwałe (PsV).

Nieruchomość nie jest
obciążona żadnymi
prawami ani
zobowiązaniami wobec
osób trzecich

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania
Dla przedmiotowej
działki gmina
nie posiada
obowiązującego
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie ze Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dąbrowa teren
przedmiotowej działki
oznaczony jest
symbolem 6.1.MN –
tereny zabudowy
mieszkaniowej
o niskiej intensywności.

Cena
nieruchomości

19 900,00 zł
(słownie:
dziewiętnaście
tysięcy dziewięćset
złotych 00/100)
Na podstawie
przepisów ustawy
z dnia 11 marca 2004
r. o podatku
od towarów
i usług (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174
z późń. zm.) sprzedaż
przedmiotowej
nieruchomości
zwolniona jest
z opodatkowania
podatkiem
od towarów i usług
(art. 43 ust. 1 pkt 9).

Forma zbycia

Sprzedaż
w formie przetargu
ustnego
nieograniczonego

·

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na okres 21 dni tj. od dnia 31.10.2019 r. do dnia 21.11.2019 r.
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej gminy
pod adresem www.gminadabrowa.pl , a ponadto informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej.

Termin wywieszenia wykazu:
1) w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa – tablica ogłoszeń I piętro od dnia 31.10.2019 r. do dnia 21.11.2019 r.;
2) publikacja w BIP: 31.10.2019 r.;
3) publikacja na stronie www.gminadabrowa.pl: 31.10.2019 r.;
4) publikacja w prasie: 31.10.2019 r.
·

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 20.12.2019 r.

Wójt Gminy
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

