UCHWALANR 246/2012
ZARZ^DU POWIATU \ PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z d i i i a 10 lipca 2012 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy, ustalenia ceny i ogtoszenia wykazu nieruchomosci,
polozonej w miescie Wolborz oznaczonej w ewidencji gruntow numerem dzialki 1536/2.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzajizie
powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 28,
art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 2 oraz art. 67 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.), art. 13 ust. 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz uchwaty NR XVII/127/12
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie wyrazenia zgody
na zbycie nieruchomosci, stanowia^cej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, polozonej w miescie
Wolborz
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastgpuje:
§ 1. Przeznacza si? do sprzedazy w drodze bezprzetargowej, nieruchomosc poiozona^
w miescie Wolborz, obr?b 5, oznaczona^ w ewidencji gruntow numerem dzialki 1536/2
o powierzchni 0.1045 ha, dla ktorej Sa_d Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi ksi?g?
wieczysta^ KW Nr PT1P/00074097/1, stanowia_ca_ wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego na rzecz
Skarbu Paristwa reprezentowanego przez Generalna^ Dyrekcj? Drog Krajowych i Autostrad.
§ 2. Ustala si? cen? nieruchomosci wymienionej w § 1 w wysokosci rownej jej wartosci,
okreslonej przez rzeczoznawc? maja^tkowego, tj. 83.829,00 zl, slownie: osiemdziesiajt trzy tysia^ce
osiemset dwadziescia dziewi^c ztotych 00/100.
§ 3. Podaje si? do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci, o ktorej mowa
w § 1, stanowiaj^y zalq.cznik do niniejszej uchwaly, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy
ogioszen w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33, oraz
opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl..
a ponadto informacj? o wywieszeniu tego wykazu podaje si? do publicznej wiadomosci poprzez
ogioszenie w prasie lokalnej.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Czlonkowi Zarza^du Powiatu Piotrkowskiemu Agacie Wojtania.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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/.ar/adii Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 10 lipca 2012 roku
WYKAZ
nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego
przeznaczonej do sprzedazy
/.ar/ad Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim 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 ze zm.), podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci stanowiacej
wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej

ADRES NIERUCHOMOSCI

Miasto Wolborz

NUMER I NAZWA OBR^BU
NUMER DZIALKI WEDLUG
KATASTRU NIERUCHOMOSCI

1536/2 o pow. 0,1045 ha droga

(EWIDENCJI GRUNTOW)
OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI
WEDLUG KSI^GI WIECZYSTEJ
OPIS NIERUCHOMOSCI

KWNRPT1P/00074097/1
Ww. dzialka stanowi drog?. Przedmiotowa dzialka
powstala w wyniku podzialu decyzj 3. Nr 1 /2008
Wojewody Lodzkiego z dnia 25 stycznia 2008 r., znak:
IAI-7047/2615/509-20/KC/07/08 o ustaleniu lokalizacji
drogi krajowej, dzialki 1536 na dziatki: 1536/1 o pow.
0,2010 ha, 1536/2 o pow. 0,1045 ha i 1536/3 o pow.
0,2994 ha. Dziatki oznaczone numerami 1536/1 i 1536/3
z mocy prawa przeszly na wlasnosc Skarbu Panstwa
z przeznaczeniem na rozbudow? drogi krajowej
nr 8. Dzialka numer 1536/2 o pow. 0,1045 ha, nie spehiia
roli drogi powiatowej. Nie znajduje si? ona w ci^gu drogi
powiatowej nr 1913E. W chwili obecnej dzialka
nr 1536/2 nie nadaje si? do wykorzystania na
dotychczasowe cele, tj. drog? powiatow^. W zwia^ku
z powyzszym oraz na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze
zm.) w przypadku, o ktorym mowa w art. 12 ust. 4, jezeli
przej?ta jest cz?sc nieruchomosci, a pozostala cz$sc nie
nadaje si? do prawidtowego wykorzystania na
dotychczasowe cele, wtasciwy zarzajdca drogi jest
obowia^zany do nabycia, na wniosek wlasciciela lub
uzytkownika wieczystego nieruchomosci, w imieniu i na
rzecz Skarbu Panstwa albo jednostki samorzajdu

terytorialnego tej cz^sci nieruchomosci.
PRZEZNACZENIE
NIERUCHOMOSCI
W MIEJSCOWYM PLANIE
ZGOSPODAROWANIA

Wedlug miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - uchwalonego uchwala^
NR XI/104/2011 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia
31 sierpnia 2011 r., ww. dzialka przeznaczona jest pod
budowej obwodnicy Wolborza.

PRZESTRZENNEGO
CENA NIERUCHOMOSCI

83.829,00 zl, slownie: osiemdziesiaj trzy tysiace osiemset
dwadziescia dziewi^c zlotych 00/100, w tym:
• wartosc gruntu dzialki nr 1536/2 - 36.126,00 zl,
slownie: trzydziesci szesc tysie_cy sto dwadziescia
szesc zlotych 00/100
• wartosc naniesien budowlanych znajduja^cych si^
na dzialce nr 1536/2 - 47.703,00 zl, slownie:
czterdziesci siedem tysi^cy siedemset trzy zlote
00/100.
Cena ww. nieruchomosci zostala ustalona w oparciu
o operat szacunkowy okreslaja^cy wartosc rynkow^
prawa wlasnosci nieruchomosci wykonany przez
rzeczoznawc? majajkowego.

FORMA ZBYCIA

W drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Paristwa
reprezentowanego przez Generalnq. Dyrekcj? Drog
Krajowych i Autostrad.
II

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogtoszen Starostwa Powiatowego w Piotrkowie
Trybunalskim, Al. 3 Maja 33, na okres 21 dni, tj. od dniaft,C3AAP.tf>.. do dniaQl^f.AQi^,. 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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