ZARZĄDZENIE Nr 29/12
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w miejscowości Pszczółki oraz ustalenia jej wykazu
Na podstawie, art. 4 pkt 9, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Pszczółki z 15 czerwca 2011 r. Nr VII/52/11 w
sprawie sprzedaży w formie przetargowej niezabudowanej działki nr 405/11, położonej w
Pszczółkach
Wójt Gminy Pszczółki
zarządza się, co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowaną
nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę numer 405/11, o pow. 0,0800 ha, położoną w
miejscowości Pszczółki, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę
wieczystą numer GD1G/00111103/6, stanowiącą własność Gminy Pszczółki.
§2
Ustala się wykaz ww. nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
celem wywieszenia go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pszczółkach na okres 21 dni.
§3
Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia jest Zastępca Wójta Gminy Pszczółki.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/12
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 18 lipca 2012 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PSZCZÓŁKI, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PSZCZÓŁKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE
PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Oznaczenie
nieruchomości według
księgi wieczystej oraz
Lp. katastru nieruchomości

1

KW Nr
GD1G/00111103/6

Powierzchnia
Opis nieruchomości

0,0800 ha

Przeznaczenie nieruchomości i Cena wywoławcza
sposób jej zagospodarowania
netto
terminy wnoszenia opłat

nieruchomość gruntowa
niezabudowana stanowiąca
sprzedaż w formie przetargu
działkę nr 405/11, położona w ustnego nieograniczonego
miejscowości Pszczółki

76 000,00 zł

wpłata wadium w terminie
który określi ogłoszenie o
przetargu,
a wpłata wylicytowanej ceny
nabycia najpóźniej do dnia
zawarcia aktu notarialnego
przenoszącego własność
nieruchomości

termin do złożenia wniosku przez
osoby którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.
U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn.
zm.)

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
niniejszego wykazu (upływa
29.08.2012 r.)

