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Zarządzenie Nr 102/19 Wójta Gminy Laskowa z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: podania do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym.
 

Data utworzenia 2019-06-14 

Numer aktu 102 

Akt prawa miejscowego NIE 

Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Brak danych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/64/19 Rady Gminy Laskowa z dnia
23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki ew. nr 291/3 o pow. 0,0551 ha, położonej w Ujanowicach stanowiącej własność
komunalną Gminy Laskowa w trybie bezprzetargowym, Wójt Gminy Laskowa zarządza co następuje:

§ 1

1. Sporządza i podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Laskowa przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym:

 

Lp.

Oznaczenie
nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości

w ha
Opis nieruchomości

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i

sposób jej
zagospodarowania

Forma
oddania

nieruchomości

Cena
nieruchomościNr

działki
NR KW

1 291/3 NS1L/00051757/0
0,0551 ha

działka bez
obciążeń

Nieruchomość zlokalizowana wzdłuż drogi
powiatowej Tęgoborze-Młynne na odcinku
ok. 55 m, posiada dwa urządzone szerokie
zjazdy z drogi j/w. Kształt działki dość
regularny, wydłużony o wymiarach ok. 55 x
10-12 m. Działka o dwóch poziomach o
spadku południowym. Na górnym poziomie
urządzono parking o nawierzchni żwirowej,
dolny poziom w znacznej części jest
utwardzony trylinką i kostką brukową.
Ponadto na działce znajdują się betonowe
schody zewnętrzne prowadzące z drogi do
budynku usługowo-handlowo-
magazynowego, schody zewnętrzne na
niższy poziom działki oraz większa część
tarasu wykonanego na przedłużeniu stropu
nad kondygnacją podziemia, z fragmentami
pomieszczeń pod tarasem.

Ujanowice

Tereny usługowe o
symbolu H9 U-ZZ
(1a, 1b, 4c, 4f, 4g,

4h, 6a, 6f, 8a).

Sprzedaż
prawa

własności

85 000,00 zł
netto
(cena

sprzedaży
zostanie

powiększona
o podatek od

towarów i
usług VAT wg

stawki
obowiązującej

na dzień
sprzedaży)

 

3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Laskowa
na okres 21 dni tj. od 15 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r. oraz w prasie lokalnej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji, Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminny przez okres
21 dni jak również na stronie internetowej gminy oraz podaniu informacji w prasie lokalnej.
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METRYKA

Liczba odwiedzin: 7

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Laskowa

Osoba wprowadzająca informację: Paweł Świder

Osoba odpowiedzialna za informację: Kukla Magdalena

Czas wytworzenia: 2019-06-14 14:08:15

Czas publikacji: 2019-06-14 14:08:15

Data przeniesienia do archiwum: Brak danych

Data realnego wytworzenia informacji: 2019-06-14
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