WÓJT GMINY
MNISZKÓW
Zarządzenie Nr 0050/2/2020
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 14.01.2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek gruntowych
budowlanych, stanowiących własność Gminy Mniszków przeznaczonych do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696, poz. 1815, poz.
1571) oraz art.4 pkt.9, art.13 ust.1, art.35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz.2204; Dz.U. z 2017r.
poz.1509; Dz.U.z 2018r. poz.2348; Dz. U. z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801,
poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924),

Wójt

Gminy

zarządza, co następuje:

$1. Przeznaczam do sprzedaży działki gruntowe budowlane wyszczególnione
w wykazie stanowiącym załącznik nrl do niniejszego Zarządzenia na warunkach
określonych w załączniku.
$2. Wykaz, o którym mowa w $1 podlega publikacji przez wywieszenie na

okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, na terenie sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty oraz na stronach internetowych urzędu www.bip.mniszkow.pl.,
www.mniszkow.pl, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
$3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY
MNISZKÓW

Załącznik nr 1
do Zarządzenie Nr 0050/2/2020
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 14.01.2020r.

WYKAZ

Wójt Gminy Mniszków na podstawie art. 35 ustawy z dnia sierpnia 1997 roku

i

gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2204
trybu przeprowadzania
ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) w sprawie sposobu
działek
—
wiadomości
budowlanych
do
wykaz
gruntowych
poniższy
nieruchomości
publicznej
rokowań
podaje
na zbycie
przetargów oraz
stanowiących własność Gminy Mniszków przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
21

Cena
'nieruchomości

Lp Nieruchomość numer Powierzchnia
oznaczenie wg księgi
w ha.
wieczystej

o

i

Przeznaczenie nieruchomości
sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

wzł

Forma
sprzedaży

|

Termin złożenia
wniosku przez
osoby, którym

przysługuje

Położenie

pierwszeństwo w

|

nabyciu na

podst. art. 34
ust.1 pkt I i pkt 2
1

2
3

|

|35.960,00 zł
|28.610,00 zł

pow. 0,1135ha
pow. 0,0903ha
pow. 0,0876ha

|działka nr ew. 266/1
|działka nr ew. 266/2
|działka nrew. 266/3

Księga Wieczysta KW
PT10/00016462/6
Obręb geodezyjny
Mniszków

[27.750,00

zł

plus podatek
23%
|

VAT

Działki gruntowe
niezbudowane z
przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową
położone są na osiedlu
|mieszkaniowym
jednorodzinnym w
Mniszkowie.
Uzbrojenie: sieć
elektryczna, wodnokanalizacyjna komunalna,
gaz przewodowy. Dojazd
dostęp z ulic Powstańców
Wlkp. Reymonta

i

|

Przedmiotowe działki znajdują się na
terenie gdzie nie ma miejscowego planu Umowa
sprzedaży
zagospodarowania przestrzennego.
Dla tego terenu została wydana decyzja |akt
notarialny.
Wójta Gminy Mniszków o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu
pod budowę budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.

Osoby, którym
przysługuje
pierwszeństwo w
nabyciu działek na
|podst. art. 34 ust.1

pkt
pkt 2 ustawy
o gospodarce
nieruchomościami,
mogą składać
wnioski w terminie
1 i

6 tygodni licząc od
daty ukazania

wykazu.

się

i

az
Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres
|

2 1 dni w siedzibie Urzędu Gminy, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości
stronach internetowych urzędu www.bip.mniszkow.pl,
przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na

www.mniszkow.pl.
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