ZARZĄDZENIE NR 82//2021
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021
roku Dz.U.2021 poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U.2021 poz. 1899) oraz §2
Uchwały Nr 47/V/2019 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Trzebielino
zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący
załącznik do niniejszego zarzadzenia.
2. Wykaz o który mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Trzebielino a takze
zamieszcza sie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
3. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje sie do publiczej wiadomości w prasie lokalnej.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Polityki Gospodarczej, Nieruchomości,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Tomasz Czechowski
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Załącznik do zarządzenia Nr 82/2021
Wójta Gminy Trzebielino
z dnia 29 października 2021 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp

Oznaczenie
nieruchomości

Powierzchnia

1.
Nieruchomość
lokalowa nr 4 w
budynku
mieszkalnym nr 51,
położonym na działce
nr 11/3 obr. Cetyń
Nr księgi wieczystej
lokal
SL1M/00019188/1

Ogólna
powierzchnia
działki - 0,0924 ha
Powierzchnia
lokalu
mieszkalnego 54,10 m²

Opis i położenie
nierchomości
w skład nieruchomości
lokalowej nr 4 wchodzi:
-udział 5/10 w działce gruntu nr
11/3 o powierzchni 0,0924 ha,
oraz taki sam udział w częściach
wspólnych budynku
-lokal mieszkalny nr 4,
skradający się z 2 pokoi, kuchni,
łazienki i przedpokoju.
Powierzchnia użytkowa lokalu
wg. księgi wieczystej wynosi
54,10 m²

Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego
Gmina dla powyższej nieruchomości nie posiada
uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Studium uchwalone 31 sierpnia 2016 roku, uchwałą
Rady Gminy Trzebielino nr 135/XXI/2016.
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego - Tereny
zabudowy zagrodowej

Cena

Forma zbycia

80.000,00 zł

cena nie obejmuje
podatku VAT

Art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami
(j.t. Dz.U.2021 poz. 1899) - droga
bezprzetargowa

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się 6 tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do składania wniosków
dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawi art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2.
Miejsce publikacji:
1. www.bip.trzebielino.pl
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzebielinie
3. Głos Pomorza
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