UCHWALA NR 176/2012
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy i ogloszenia wykazu nieruchomosci gruntowej
niezabudowanej, polozonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji
gruntow numerami dzialek 743/1 o pow. 0,1900 ha i 743/2 o pow. 0,1900 ha, stanowiqcej
wins nose Powiatu Piotrkowskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz^dzie
powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1,
art. 34, art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zm.) oraz
uchwaty Nr XI/88/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci, polozonej
w Bujnach, oznaczonej w ewidencji gruntow numerami dzialek: 743/1 i 743/2, stanowiq.cej
wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, w drodze przetargu
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uckwala, co nast^puje:
§ 1.
Przeznacza sie_ do sprzedazy nieruchomosc gruntowa^ niezabudowana^
oznaczona^ w ewidencji gruntow numerami dzialek: 743/1 o pow. 0,1900 ha i 743/2
o pow. 0,1900 ha, potozona^ w Bujnach, obr?b Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, dla ktorej
w Sajdzie Rejonowym VI Wydziale Ksi^g Wieczystych w Piotrkowie Trybunalskim
prowadzona jest ksi?ga wieczysta PT1P/00053182/1, stanowiaj^q. wtasnosc Powiatu Piotrkowskiego
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
§ 2. Podaje si? do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci, o ktorej mowa
w § 1, stanowia^cy zala^cznik do niniejszej uchwaly, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na
tablicy ogloszeh w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33,
oraz opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego wfww.powiat-piotrkowski.pl..
a ponadto informacj? o wywieszeniu tego wykazu podaje si? do publicznej wiadomosci
poprzez ogtoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie
Powiatu Piotrkowskiemu.

uchwaly

powierza

si?

Etatowemu

Czlonkowi

Zarzajdu

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Zalqcznik
do uchwalyNr 176/2012
/ar/adu Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 24 stycznia 2012 roku

WYKAZ
nieruchomosci gruntowej niezabudowanej,
polozonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska,
oznaczonej numerami dzialek: 743/1 o pow, 0,1900 ha, 743/2 o pow. 0,1900 ha,
Mumm iacej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do sprzedazy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zm.), Zarzajd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci stanowia^cej
wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
1

1. Nieruchomosc polozona w Bujnach, obreb Bujny, gmina Wola Krzysztoporska,
oznaczona w ewidencji gruntow numerem dziatki 743/1 o pow. 0,1900 ha,
stanowi^ca wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, dla ktorej S$d Rejonowy
w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi ksiege wieczyst^ NR KW PT1P/00053182/1.
Przedmiotowa nieruchomosc nie jest obj^ta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Decyzja. z dnia 15.04.2011 r., znak: RB.7331-20/2011 Wqjt Gminy Wola Krzysztoporska
ustalil warunki zabudowy dla Powiatu Piotrkowskiego dla przedmiotowej nieruchomosci,
polegaja^ce na budowie dwoch budynkow uslugowo - mieszkalnego wraz z niezb^dna^
infrastruktura^ techniczna^.
Dzialka o regularnym ksztalcie prostoka^ta. Niezabudowana, nieogrodzona, posiada media
w ulicy.
Dojazd do nieruchomosci droga^ asfaltowa^ (ul. Gliniana z Piotrkowa Trybunalskiego).
W/w nieruchomosc dotychczas uzytkowana jako teren rolniczy, o stosunkowo dobrej
jakosci gleb. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntow oznaczona jest jako grunty orne
klasy Ilia, IVa, IVb.
Sqsiedztwo nieruchomosci: dzialki jeszcze niezabudowane oraz z rozpocz^tymi
procesami zabudowy. W poblizu znajduje si? linia kolejowa Warszawa - Cze_stochowa
w dalszej cz^sci zabudowa wsi.
Cena nieruchomosci wynosi: 129.200,00 zl + VAT zgodnie z obowiayujac\mi
przepisami, slownie: sto dwadziescia dziewi^c tysi^cy dwiescie zlotych + VAT zgodnie
z obowiajzuj^cymi przepisami
2. Nieruchomosc polozona w Bujnach, obreb Bujny, gmina Wola Krzysztoporska,
oznaczona w ewidencji gruntow numerem dzialki 743/2 o pow. 0,1900 ha,
stanowi^ca wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, dla ktorej Sqd Rejonowy
w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi ksiege wieczystq NR KW PT1P/00053182/1.

Przedmiotowa nieruchomosc nie jest obj^ta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Decyzja. z dnia 15.04.2011 r, znak: RB.7331-20/2011 Wojt Gminy Wola Krzysztoporska

ustalit warunki zabudowy dla Powiatu Piotrkowskiego dla przedmiotowej nieruchomosci,
polegaja^ce na budowie dwoch budynkow uslugowo - mieszkalnego wraz z niezb^dna,
infrastruktura^ technicznq..
Dzialka o regularnym ksztatcie prostoka^ta. Niezabudowana, nieogrodzona, posiada media
w ulicy.
Dojazd do nieruchomosci droga^ asfaltowa^ (ul. Gliniana z Piotrkowa Trybunalskiego).
W/w nieruchomosc dotychczas uzytkowana jako teren rolniczy, o stosunkowo dobrej
jakosci gleb. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntow oznaczona jest jako grunty orne
klasy Ilia, IVa, IVb.
S^siedztwo nieruchomosci: dzialki jeszcze niezabudowane oraz z rozpocze_tymi procesami
zabudowy. W poblizu znajduje si? linia kolejowa Warszawa - Cz^stochowa w dalszej cz?sci
zabudowa wsi.
Cena nieruchomosci wynosi: 129.200,00 zl + VAT zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami, slownie: sto dwadziescia dziewi^c tysi?cy dwiescie zlotych + VAT zgodnie
z obowia_zuja^cymi przepisami
II
Osoby, ktorym przysluguje pierwszehstwo w nabyciu nieruchomosci opisanej wyzej
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zm.) winny ztozyc
wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Ill
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogloszeh Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33, na okres 21 dni, tj. od dnia 30.01.2012 r. do dnia
20.02.2012 r. oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiatpiotrkowski.pl. a ponadto informacjs o wywieszeniu tego wykazu podaje si? do publicznej
wiadomosci poprzez ogtoszenie w prasie lokalnej.
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