U C H W A L A NR 117/2011
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 20 wrzesnia 2011 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy, ustalenia ceny i ogloszenia wykazu nieruchomosci
lokalowej nr 14 wraz z pomieszczeniem przynaleznym oraz udzialem w nieruchomosci
wspolnej, polozonej w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 38, gmina Wola Krzysztoporska, na
dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntow numerami 788/5 i 788/4 o lae/nc-j pow. 0,1807 ha
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorzajdzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.), art. 13
ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1, ust. la, ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651
ze zm) oraz uchwaly NR XVII/123/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
22 pazdziernika 2004 r. w sprawie zasad sprzedazy w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych
w budynkach stanowia^cych wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, boniflkat od ceny sprzedazy oraz
przyznania pierwszehstwa w nabywaniu tych lokali, zmienionej uchwala^ Nr XIX/151/05
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwaly
NR XVII/123/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 pazdziernika 2004 r.
w sprawie zasad sprzedazy w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach
stanowi^cych wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, boniflkat od ceny sprzedazy oraz przyznania
pierwszenstwa w nabywaniu tych lokali (Dz. Urz. Woj. Lodz. Nr 195, poz. 1979)
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastqpuje:
§ 1. Przeznacza si? do sprzedazy nieruchomosc lokalowa^ nr 14 o pow. uzytkowej 67,62 nr
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Wola Krzysztoporska, na dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntow numerami 788/5 o pow.
0,1308 ha i 788/4 o pow. 0,0499 ha, dla ktorej w S^dzie Rejonowym VI Wydziale Ksi^g
Wieczystych w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest ksi^ga wieczysta Nr PT1P/00081314/1,
stanowia^ wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.
§ 2. Ustala siej cen? nieruchomosci lokalowej nr 14 wraz z pomieszczeniem przynaleznym
oraz udzialem 7542/130509 w nieruchomosci wspolnej w wysokosci rownej jej wartosci,
okreslonej przez rzeczoznawc? maj^tkowego, posiadaj^cego uprawnienia zawodowe nr 3062,
w operacie szacunkowym z dnia 14 lipca 2011 roku, aneks do operatu szacunkowego z dnia
01.08.2011 r., pomniejszona^ o wysokosc bonifikaty okreslonej w uchwale NR XVII/123/04 Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 pazdziernika 2004 r., zmienionej uchwata^
Nr XIX/151/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie
zmiany

uchwaly NR

XVII/123/04 Rady Powiatu

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia

22 pazdziernika 2004 r. w sprawie zasad sprzedazy w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych
w budynkach stanowi^cych wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, boniflkat od ceny sprzedazy oraz
przyznania pierwszenstwa w nabywaniu tych lokali.
§ 3. Podaje si? do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci, o ktorej m o w a w § l ,
stanowia^cy zala^cznik do niniejszej uchwaly, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy
ogloszen w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, Aleje 3-go Maja 33, oraz
opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego vvwvv.powiat-piotrkowski.pl..
a ponadto informacj? o wywieszeniu tego wykazu podaje si? do publicznej wiadomosci poprzez
ogloszenie w prasie lokalnej.
§ 4, Wykonanie

uchwaly
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si?

Etatowemu

Cztonkowi

Zarza^du

Powiatu Piotrkowskiego oraz Wydzialowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami.
§ 5. UchwaJa wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Zalqcznik
douchwatyNR117/2011
Zarza^lu Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 20 wrzesnia 2011 roku

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z pozn. zm.) Zarzqd
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim podajc do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci
lokalowej nr 14 wraz z pomieszczeniem przynaleznym oraz udzialem 7542/130509
w nieruchomosci wspolnej, polozonej w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 38, obreb Bujny,
gmina Wola Krzysztoporska, stanowiqccj wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej
do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.
1. Nieruchomosc lokalowa nr 14 usytuowana w budynku mieszkalnym polozonym
w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 38. obreb Bujny, gmina Wola Krzysztoporska,
na dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntow numerami 788/5 o pow. 0,1308 ha i 788/4
o pow. 0,0499 ha, stanowi wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego.
2. Dla ww. nieruchomosci w Sa^dzie Rejonowym VI Wydziale Ksiaj* Wieczystych
w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest ksi^ga wieczysta KW PT1P/00081314/1.
3. Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.) plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska utracil moc. Zgodnie z zapisem w ewidencji
gruntow, przedmiotowa nieruchomosc oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkalnej.
4. Nieruchomosc posiada dost^p do drogi publicznej zapewniony przez ustanowiona^
sluzebnosc drogi koniecznej zapewniony przez dziatk^ nr 788/7.
5. Nieruchomosc lokalowa nr 14 wraz z pomieszczeniem przynaleznym i udzialem
w nieruchomosci wspolnej polozona jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
trzykondygnacyjnym, w calosci podpiwniczonym, trzy klatkowym.
6. Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego nr 14 wynosi - 67,62 m2.
Powierzchnia pomieszczenia przynaleznego - piwnica nr 14 wynosi - 7,80 m2.
Udzial w nieruchomosci wspolnej wynosi - 7542/130509.
Lokal usytuowany jest w budynku na parterze (szczytowe).
Lokal sklada si? z: trzech pokoi, kuchni, lazienki, We, przedpokoju.
Lokal wyposazony jest w instalacje i urza^dzenia techniczne: elektryczna^ wodoci^gowa_,
kanalizacjej sciekowq., ogrzewanie c.o. z kotlowni lokalnej, antene^ zbiorcza^.
Cena nieruchomosci wynosi - 149.723,00 zl, slownie: sto czterdziesci dziewi^c tysi^cy
siedemset dwadziescia trzy zlote.
Wartosc jednorazowego wynagrodzenia z tytulu ustanowienia bezterminowej sluzebnosci
gruntowej, polegaja^cej na prawie przechodu i prawie przejazdu pojazdow samochodowych
na cz^sci nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow numerem dziatki 788/7 o pow.
13,4036 ha, polozonej w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 30, 32, 34, 36, gmina

Wola Krzysztoporska, na rzecz kazdoczesnego wlasciciela nieruchomosci lokalowej nr 14,
polozonej w budynku wielolokalowym w Bujnach przy ul. Piotrkowskiej 38, na dzialkach
oznaczonych numerami 788/4 i 788/5 - wynosi 420,00 zl + 23 % VAT (96,60 zl) t.j. lacznie
516,60 zl, stownie: piejcset szesnascie zlotych 60/100.
Nieruchomosc przeznaczona zostala do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemcy lokalu - bonifikata 60%.
7. Osoby ktorym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z pozn. zm.)
przysluguje pierwszenstwo w nabyciu ww. nieruchomosci winny zlozyc wniosek w terminie
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
8. Wykaz
zostaje
wywieszony
na
tablicy
ogloszen
Starostwa
Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim, Aleje 3-go Maja 33 na okres 21 dni, t.j. od dnia 23 wrzesnia
2011 r, do dnia 14 pazdziernika 2011 r. oraz opublikowany na stronie internetowej
Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl., a ponadto informacj? o wywieszeniu
tego wykazu podaje si? do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie w prasie lokalnej.
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