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BURMlsTRzA MlAsTA WĄGRoWCA
z dnia 24 sierpnia 2010 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych

do sprzed ażyna rzecz

dotychczasowego użytkownika
wieczystego.

Na podstawie art' 30 ust. 1 ustawy

z

dnia8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.
1, art.32ust. 1, ań.35 ust.1 i 2, art'
37
dnia 21 sierpnia 19g7
r.o gospodarce
2010 r. Nr 1O2, poz.651,
Nr 106, poz. 675), zaządza się,
co

z2001 r'Nr 142' poz' 1591 zpoźn'
zm'), art. 13 ust.
ust' 2 pkt 5 oraz art' 69 i art'
70 ust. 2 ustawy z
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Pęeznacza się do sprzedaŻy nieruchomoŚci
gruntowe stanowiące
własnośćGminy Miejskiej
Wąrowiec' opisane w wykazie
stanowiący m załącznik do
niniejs zego zarządzenia,
na rzecz

ich dotychczasowego uzytkownika
wieczystego.
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Cenę sprzedaŻy prawa własności
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obejmuje VAT w wysokoś ci 22 o/o.
WyraŻa się zgodę na rozłoŻenie
zapłaty ceny na raty
na okres nie dłuzszy niz 10
lat.
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Załącznik do Zarządzen1.
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Burmistrza Miasta wągrow"a

z dnia 24.O8.20.t0

WYKAZ

NlERUcHoMoŚcl PRzEzNAczoNYcH Do sPRzE DAŻY

NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO UZYTKOWNIKA WIEGZYSTEGO

Adres nieruchomości

Wągrowiec, ul. GnieŹnieńska 47

oznaczenie nieruchomości i ich
powierzchnia

opis nieruchomości

P

rzeznaczenie n ieruchomoŚci
sposob zagospodarowania

Działka nr 342618 o pow. 1.228 m2 KW 32215
Działka nr 3426t15 o pow. 243 m2 Kw 38985
Działka nr 3413110 o pow. 758 m2 Kw 38985
Działka nr 3426121 o pow. 181 m2 Kw 39944
Nieruchomości zabudowane budynkami : handlowomagazynowym z częściąbiurową, wiatą o konstrukcji
stalowej ibudynkiem magazynowym. Tóren płaski,
ń
częścinieutwardzony, W częścipós drogi asialtowej,
uzbrojony w sieó energetycźną, wodociągową
i
telefoniczną. Kształt działek regularny.

i

Cena nieruchomości

Termin złoŻenia wniosku przez
osoby z pienłszeństwem nabycia
nieruchomości

Teren nieruchomości nie jest objęty miejscowym
przeiizennego Miasta
Wągrowca. Zgodnie z obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospołarowania
przestrzennego miasta Wągrowca uchwała
nr
Rady
Miejskiej
w
Wągrowcu
z
dnia
\y||I09!?907
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T9'T]n' do którego osoby uprawnione, na podstawie
art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
199Tr.o
gospodarce nieruchomościami, mogą składać
wnioski o
nabycie przedmiotowych nieruchomości- określa si|
na
dzień 08.10.2010r.
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Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 24 sierpnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzed aży na rzecz

dotychczasowego uzytkownika wieczystego.

Nieruchomości gruntowe objęte wykazem stanowiącym załącznik do zaządzenia są
własnoŚcią Gminy Miejskiej Wągrowiec i znajdują się w uzytkowaniu wieczystym Pana
Mariana Talaczyńskiego. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są budynki handlowomagazynowe z pomieszczeniami biurowymi i zapleczem socjalnym, które stanowią własnośÓ
uzytkown ika wieczystego.

Sprzedaz nieruchomości następuje na wniosek uzytkownika wieczyst ego, złoŻony
dnia 1 1 lutego 2010 roku, w trybie bezprzetargowym, stosownie do art. 32 ust. 1 oraz
ust. 2 punkt 5 ustawy zdnia 2'l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
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Cena nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego

z dnia 12
sierpnia 2010r. sporządzonego przez rzeczioznawcę majatkowego Piotra Pawła
WiŚniewskiego.
Zapłata ceny, stosownie do wniosku nabywcy

z

dnia 11 lutego 201Or' zostaje rozłożona na

raty na okres nie dłuzszy niŻ 10lat. Ustalone raty mogą być spłaconane W terminie krótszym.

W tym stanie rzeczy wydanie zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

KIEBow$[* ,{rorouou
msr Sławo9njr
I
I

frvclcszoł

