ZARZ'ĄDZENIE

Nr

125 /2012

BURMISTRZA MIASTA wĄGRowcA
z dnia Ż2 listopada 2012

r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

Na

podstawie art. 30 ust.

2 pkt 3 ustawy

z

(Dz' U' z200lr' Nr l42, poz. 1591,

z

dnia 8 marca 1990

późn. zm.), art.13 ust'

r. o samorządzie

I, art.28

ustawy

z

gminnym

dnia2l sierpnia

l997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2Ol0r. Nr 102, poz.65l, zpoźn'zm.)'
w mviązku
zUchwałąRady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVIV2008 z dnia 28 lutego 2008 roku
w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własnośóGminy
Miejskiej Wągrowiec zarządzam,
co następuje

:

$ 1' Sprzedaó, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego' nieruchomośćniezabudowaną położoną
w Wągrowca, PrzI ul. Wierzbowej i 11 Listopada, w skład której wcho dząnw.
działki:

l)

2)
3)

533911o pow. 14.180 m2,
5351/7 o pow. 149.304 m2,
5352/4 o pow. 46.991m2,

objęte księgą wiecrystą Po lB /000267

95 /7

.

$ 2. Ustalam:

1) cenę wywoławczą prawa własnościnieruchomości, opisanej
2.080.000'00 zł netto plus

2)

VAT

w $ 1, na

kwotę

(słownie: dwa miliony osiemdziesiąt
Ęsięcy złoĘch netto),
wadium, dla uczestników przetargu, w wysokości10 %o ceny wywoławczej brutto.

$ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam

kierownikowi Wydziafu Rozrvoju Miasta'

$ 4. Wykaz nieruchomości stanowi załącznikdo niniejsze

$ 5. Zarządzenie

wchodziw Ęcie z dniem podpisania.

go zarządzenia.

\

Załącznik

do Zarządzenia nr 125 1201Ż
Burmistrza miasta Wągrowca
z dnia22listopada 2012 r.

WYKAZ NIERUcHoMoŚcI
Na podstawie art. 35 ust. I ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U' z Ż0I0 r. Nr 102 poz. 65I z poźn. zm,), podaje się do publicznej wiadomości
wykaz

nieruchomości stanowiącej własnośó Gminy miejskiej Wągrowiec, przeznaczonej
do sprzedaĘ w
trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

1. oZNACZENIE NIERUCHoMoŚCI wG KSIĘGI WIECZYSTEJ I KATASTRU
NIERUcHottłoŚCr:

Kw. numer Po1B/00026795/7 Sądu Rejonowego w Wągrowcu, Y Wy dział Ksiąg WieczysĘch'
obręb Wągrowiec,
działki nr: 5339ll, 535I/7 , 5352/4,
właściciel:Gmina Miejska Wągrowiec.

2. PoWIERZCHNIA NIERUCHoMoŚCI:

-

3.

21.0415 ha.

oPIs

NIERUCHoMoŚCI:

:

Nieruchomośó niezabudowana' poŁoŻonaw Wągrowclprzł ul. 11_go Listopada oraz Wierzbowej.

4. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I sPosÓB Jf,J zAGosPoDARoWANIA:
Zgodnie z obowiązuj4|Ym miejscowy planem zagospodarowania przestrzenne go, zatwierdzonym
Uchwałą Nr 21198 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 czerwci 1998 r., *'i. o"iułłiposiadają

zapisy:
,,działka nr 5339/] _ No - teren istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych,
dziąłka nr 535]/7 i 5352/4 _ w części_ Zi _ tereny łąk, lasów i upraw polowych przeznaczonych do
przelrształceń na zieleń izolacyjną tworzącą ekosysem wód otwarĘch; i cręici Ri _ tereny
upraw
-^
polowych Z prawem do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicziej,. w części P'_ iereny
"dla

działalnościprodukcyjnej, z wyłączeniem produkcji uciążliwej
mogącej pogorszyć stan środowiska'' '

i

szkodtiwej

zdiowia ludzi oraz

obecny stan techniczno uzytkowy: nieruchomości wykorzystywane częścioworolniczo

a częściowonieuzytkowane'

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka rtr 5339ll stanowi grunty ome oznaczona symbolem

RV, działka nr 535I/7 stanowi grunty orne oznaczona symbolami: RV i RVI a działka nr

stanowi grLrnty orne oznaczona symbolem RV.

5.

CENA NIERUcHoMoŚcI PoDLEGAJĄCEJ SPRZEDAZY

-

2'080.000,00 Zł netto plus

VAT

6. TBRMINY wNosZENIA oPŁAT:
- zapłata ceny najpoźniej do dnia zawarcia

535214

:

aktu notarialnego'

7. INFORMACJE o PRZEZNACZENIU Do SPRZEDAŻY, oDDANIA w UZYTK9ryANIE
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERZAWĘ:
- sprzedaŻ w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego.

8. TERMIN Do zŁoŻENIA wNIosKU PRzEz osoBY, KToRYM PRZYSŁUGUJE
PIERSZEŃSTWO w NABYCIU NIBRUcIIoMoscI NA PoDsTAwIE ART. 34 UsT.
PKT 1 I2:

-

7 stycznia 2013 roku.

wykaz zostaje wywieszony na czas od dnia 2z.ll.20l2r. do 14.12.2012r. na
Miejskiego lv Wągrowcu (I piętro) i opublikowany na stronie internetowej:
.'."*E
''-J.'"

jego wywieszęniu zamięszczona zostaje w prasie lokalnej - Tygodniku Wągrowieckim.
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