zARzĄDzEN|E NR |au t zolo
BURMtsTRzA MlAsTA WĄGRoWGA
z dnia 24 sierpnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzed aży na
rzecz

dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Na podstawie ań' 30 ust' 1 ustawy z dnia 8 marca
199O r. o samorządzie gminnym (Dz.U'
z2001 r' Nr 142, poz' 1591 zpóŹn' zm.), ań. 13 ust. 't,
arl' 32ust. 1, ań. 35 ust.1 i 2, ar..37
ust' 2 pkt 5 oraz art' 69 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce

nieruchomościami
(Dz.U. z 2010 r. Nr 1 02, poz.651, Nr 106, poz.
675), zarządza się, co następuje:

s1
Przeznacza się do sprzedaŻy nieruchomośćgruntową
stanowiącą własnośćGminy Miejskiej
Wągrowiec, opisaną w wykazie stanowiący m załącznik
do niniejs zego zaządzenia, na rzecz
jej dotychczasowego uzytkownika
wieczystego.

s2
Cenę spzedaŻy prawa własnościdla nieruchomości
objętej wykazem ustala się na kwotę
82'508'60 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset
osiem złotych 60/100). Cena
obejmuje VAT w wysokości 22 %.

s3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierown ikowi
Wydziału Rozwoj u Miasta.

s4
Zarządzenie wchodziw zycie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzeni" n, (otł
lńl'łł
Burmistrza Miasta Wąrowca

z

dnia 24.08.2010 r.

W(KAZ
NlERUcHoMoścl PRzEzNAcZoNEJ Do sPRzE DAŻY

NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO UZYTKOWNIKA
WIECZYSTEGO

Adres nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości i ich
powierzchnia

opis nieruchomości

Wągrowiec, ul. Grunwaldzka 30
Działka nr 3889/6 o pow. 2326 m2 Kw 41447

NieruchomoŚć zabudowana budynkiem
cyj n o- h a n d o w. o m ag izy n owym,
b ud yn k e m
wzorcowni, 2 budynkami garazowymi oraz2
wiatami.
Teren płaski, utwardzony ż kostki "brukowej,
ogrodzenie
z płyt betonowych, uzbrojony w sieó energety-czną,
wod ociąg owąka n a iz acyj ną' gazową
i te tóroń iczną.
Kształt działki reg u larny.
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rzeznaczenie n ieruchomości i
sposob zagospodarowania

Cena nieruchomości

Termin złoŻenia wniosku przez
osoby z pienłszeństwem nabycia
nieruchomości

Teren nieruchomości nie jest objęty miejscowym
prresizennego Miasta
Wągrowca. Zgodnie z obowiąującym studium
uwarunkowań i kierunków zagośpo-darowania
p-rzestrzennego miasta Wągrowca uchwała
nr
\yl|\09!?0-07 Rady tr/iejskiój w Wągrowcu z dnia
28'12.2007r. WW. dziaŁki posiadająźapisy: up
- tereny
usług oraz działalnościprodukcyjĘ, '
Z - zachowanie stanu (tereny zlinwestowane;.
p-lanem zagospodarowania

9?]598'60 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych i
60/100) brutto

Tg'ln,

do którego osoby uprawnione, na podstawie
z dnia 21 sierpnia 1997i.o
gospodarce nieruchomościami, mogą składać
wnioski o
n a bycie przedm iotowych n ie ruch
omioŚci - or<resla s ię'na
dzień 08.10.2010r.
art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy

Uzasadnienie do Zarządzenia
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Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 24 sierpnia 2010 roku
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w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzed aży na rzecz

dotychczasowego użytkownika wieczystego.

NieruchomośÓ gruntowa objęta wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia jest

własnościąGminy Miejskiej Wągrowiec i znajduje się w uzytkowaniu wieczystym PPHU
,,cHEMlX'M. l D' PRZYBoRSCY M. BABRAKOWSKI Spółka Jawna . Na pzedmiotowym

terenie zlokalizowane
Wzorcowni,

2

są; budynek

administracyjno-handlowo-magazynowy

budynki garaŻowe oraz

2

,

budynek

wiaty, które stanowią własnośóużytkownika

wieczystego.

Sprzedaz nieruchomości następuje na wniosek uzytkownika wieczystego, złoŻony
dnia 3 sierpnia 2010 roku, w trybie bezprzetargowym, stosownie do ań. 32 ust. 1 oraz art. 37
ust' 2 punkt 5 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Cena nieruchomoŚci została ustalona na podstawie operatu szacunkowegozdnia 13

sierpnia 2010r' sporządzonego przez rzeczioznawcę majatkowego Piotra Pawła
Wiśniewskiego.
W tym stanie rzeczy wydanie zauądzenia jest w pełni uzasadnione.

