UCHWALA NR 392/2013
ZARZ4DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 2 lipca 2013 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy i ogloszenia wykazu nieruchomosci gruntowej
niezabudowanej, polozonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji
gruntow numerami dzialek: 743/4 o pow. 0,1000 ha, 743/5 o pow. 0,1000 ha, 743/6 o pow.
0,1000 ha, stanowiacej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r.. poz. 595), art. 13 ust. 1, art. 25 b, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1
i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 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.) oraz uchwaly Nr
XXVII/210/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie
wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci, polozonej w Bujnach, oznaczonej vv
ewidencji gruntow numerami dzialek: 743/4,743/5 i 743/6, stanowiacej wlasnosc Powiatu
Piotrkowskiego
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastqpuje:
§ 1. Przeznacza si$ do sprzedazy nieruchomosc polozona w Bujnach przy ul. Granicznej,
obreb Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczona. w ewidencji gruntow numerami dzialek:
• 743/4o pow. 0,1000 ha,
• 743/5o pow. 0,1000 ha,
• 743/6o pow. 0,1000 ha
dla ktorej w Sadzie Rejonowym VI Wydziale Ksia_g Wieczystych w Piotrkowie Trybunalskim
prowadzona jest
ksiega
wieczysta
Nr
PT1P/00053182/1,
stanowiacq
wlasnosc
Powiatu Piotrkowskiego,
§ 2. Podaje sie do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci, o ktorej mowa w § 1,
stanowiacy zalacznik do niniejszej uchwaly, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy
ogloszeh w siedzibie Staroslwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33, oraz
opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.,
a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje sie do publicznej wiadomosci poprzez
ogloszenie vv prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie
Powiatu Piotrkowskiemu.

uchwaly

powierza

sie

Etatowemu

Czlonkowi

Zarzadu

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
~~
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Zalijcznik
do UchwalyNr 392/2013
Zarzadu Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 2 lipca 2013 roku

WYKAZ
nieruchomosci stanovviijcej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego przeznaczonej do sprzedazy
Zarzad Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie ait. 35 usl. 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. 2m.), podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci stanowiacej wlasnosc
Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do sprzedazy.
Nieruchomosc stanowia^ca wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, polozona vv Bujnach przy
ul. Granicznej, obr^b Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, przeznaczona do sprzedazy
Nr i powierzchnia dzialki

743/4
o pow. 0,1000 ha

Oznaczenie nieruchomosci
w ewidencji g run tow
Adres nieruchomosci

743/5
o pow. 0,1000 ha

743/6
o pow. 0,1 000 ha

grunty orne klasy RHIa
Bujny ul. Graniczna, gmina Wola Krzysztoporska

Numer i nazwa obr^bu

Bujny

Numer ksi^gi wieczystej

PT1P/00053 182/1

Opis nieruchomosci

Kazda z nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow n u m e r a m i
dzialek: 743/4, 743/5, 743/6 jest niezabudowana, w ksztalcie regularnego
prostokata, zblizonego do kwadratu. Aktualnie uzytkowana jako grunt
rolny, przeznaczona pod zabudovve mieszkaniowajednorodzinna_. Znajduja,
si$ przy drodze asfaltowej vv poblizu cz^sci zabudowanej wsi Bujny,
posiadajq bezposredni dost^p do drogi gminnej. Gazociag i media,
t.j. wodociag i linia energetyczna znajduja si^ vv cz?sci zabudowanej wsi,
ok. 0,1 km od dzialek

Przeznaczenie nieruchomosci
\ miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego

Brak ,,obowiazujcjcego" miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami obowij}zujq.cego Studium
Uwarunkowah i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wola Krzysztoporska, zatwierdzonego uchvvalq Rady Gminy
w Woli Krzysztoporskiej nr XVII/143/2008 z dnia 10 marca 2008 roku,
dzialki oznaczone ewidencyjnie numerami: 743/4, 743/5, 743/6 leza na
terenach przeznaczonych na cele MN/U - zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Decyzja z dnia 09.05.2012 r., znak: RB.6730.32.2012
Wqjt G m i n y Wola Krzysztoporska ustalil warunki zabudowy dla
nieruchomosci przed podziatem, t.j. dzialki oznaczonej numerem 743/3,
polegajace na budowie czterech budynkow mieszkalnych wraz z niezbedna
infrastrukturq technicznq

Wartosc nieruchomosci
okreslona przez
rzeczoznawce maj^tkowego

Forma zbycia

44.550,00 zl
+ 23% VAT
(t.j. 10.246,50 zt)
= 54.796,50 zl,
stownie: pi$6dziesiqt
cztery tysiijce
siedemset
dziewi^cdziesiijt szesc
zlotych 50/100

44.550,00 zl
+ 23% VAT
(t.j. 10.246,50 zl)
= 54.796,50 zl,
slownie: pi^cdziesi^t
cztery tysiqce
siedemset
dziewi^cdziesiijt szesc
zlotych 50/100
przetarg

44.550,00 zl
+ 23% VAT
(t.j. 10.246,50 zl)
= 54.796,50 zl,
slownie: pi^cdziesitft
cztery tysiijce
siedemset
dziewi^cdziesiift szesc
zlotych 50/100

Osoby, ktorym przyshlguje pierwszenstwo vv nabyciu nieruchomosci, potozonej w obrebie Bujny,
gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntow numerami dzialek: 743/4, 743/5,
743/6 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 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.) winny zlozyc wniosek
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz
zostaje
wywieszony
na
tablicy
ogloszeh
Starostwa
Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33, na okres 21 dni, t.j. od dnia 15 lipca 2013 roku do
dnia 5 sierpnia 2013 roku oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego
www.powial-piotrkowski.pl, a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje sie do
publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie w prasie lokalnej.
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