UCHWALA NR 418/2013
ZARZ4DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUANALSKIM
z dnia 26 wrzesnia 2013 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy i ogloszenia wykazu nieruchomosci polozonej
w Czarnocinie przy ul. Reymonta, oznaczonej w ewidencji gruntow numerami dzialek: 1790/5
i 1790/6, stanowi^cej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzajizie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37
ust. 1, art. 67 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.) oraz uchwaly Nr XVIII/148/08 Rady Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 wrzesnia 2008 roku w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz
nieruchomosci stanowia^cych wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego
Zarzad Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastqpuje:
§ 1. Przeznacza sie_ do sprzedazy nieruchomosc polozona^ w Czarnocinie przy ul. Reymonta,
obrejD Czarnocin, gmina Czarnocin, oznaczona^w ewidencji gruntow numerami dzialek:
• 1790/5 opow. 0,1062 ha;
• 1790/6 opow. 0,1064ha;
dla ktorej w Sajdzie Rejonowym VI Wydziale Ksi^g Wieczystych w Piotrkowie Trybunalskim
prowadzona jest KW NR PT1P/00053647/9, stanowia^ca^ wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
§ 2. Podaje si$ do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci, o ktorej m o w a w § l ,
stanowiajcy zata^cznik do niniejszej uchwaly, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy
ogloszeri w siedzibie Starostwa 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 zamieszcza sie_ w dzienniku intenietowym
www.przetarai-gctrader.pl.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si$ Czlonkowi Zarz^du Powiatu Piotrkowskiemu.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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do UchwalyNr 418/2013
Zarz^du Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 26 wrzesnia 2013 r.

WYKAZ
nieruchomosci stanowiqcej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego,
przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarza^d Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim 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.), podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci stanowiajsej wlasnosc
Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu

I.
Nieruchomosc stanowi^ca wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, polozona w Czarnocinie przy ul. Reymonta,
obr^b Czarnocin, gmina Czarnocin, przeznaczona do sprzedazy w drodze przetargu
Nr i pow. dzialki

1790/5o pow. 0,1062 ha

1790/6 o pow. 0,1064 ha

KW

PT1P/00053647/9

Oznaczenie nieruchomosci
w ewidencji gruntow

grunty orne klasy RIVb - 0,01 88 ha
grunty orne klasy RIVb - 0,0034 ha
grunty zadrzewione Lz-RIV - 0,0874 ha grunty zadrzewione Lz-RIVb - 0,1030 ha

Oznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego lub
w Studium uwarunkowah
i kierunkow
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Czarnocin

Obecnie Gmina Czarnocin nie posiada opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenow gminy Czarnocin. Zgodnie
z ustaleniami obowiazuja^cego Studium uwarunkowari i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnocin, zatwierdzonego Uchwala,
Rady Gminy Czarnocin Nr IX/49/201 1 z dnia 28 Hstopada 201 1 r. przedmiotowa
nieruchomosc lezy na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Decyzja
o warunkach zabudowy

Warunki zabudowy polegajace na budowie budynku mieszkalnego i budynku
ushigowego wraz z niezbedn^mfrastrukrura^techniczna^.

Dojazd do nieruchomosci

Dojazd z centrum Czamocina dobr^droga^asfaltowa^ul. Glowna, nastepnie
ul. Reymonta, przy ktorej dzialka jest polozona.

Polozenie nieruchomosci

Nieruchomosc polozona w polnocno - wschodniej cze_sci wsi Czamocin
na obszarze okreslonym MW.

Ksztalt dzialki
Infrastruktura techniczna
Opis dzialki

Bezposrednie s^siedztwo

Dzialka o nieregularnym ksztalcie
prostoka^ta. Teren dzialki plaski.

Dzialka o regularnym ksztalcie
prostokajta. Teren dzialki plaski.

Mozliwosc podla^czenia z sieci znajduja^cych sie_ w ul. Reymonta — wody, eNN, ks
na warunkach okreslonych przez gestorow sieci.
Niezabudowana, niezagospodarowana,
porosni^ta drzewami, krzakami
i chwastami, nie piele_gnowana.

Niezabudowana, niezagospodarowana,
porosnieta drzewami, krzakami
i chwastami, nie piel^gnowana.

od wschodu - wydzielona dzialka
od wschodu - wewn^trzna droga
o podobnym sposobie
dojazdowa do gospodarstwa szkolnego;
zagospodarowania;
od poludnia — zniszczone ogrodzenie
od poludnia - zniszczone ogrodzenie z
z dzialek sa^iaduja^cych;
dzialek sa^siadujajcych;
od zachodu - teren niezagospodarowany,
od zachodu — teren zabudowy
czQsciowo zadrzewiony;
ushagowej, zagospodarowany;
od polnocy - ul. Reymonta oraz
od polnocy - ul. Reymonta oraz
budownictwo szeregowejednorodzinne
budo wnictwo szerego we j ednorodzinne
i wielorodzinne;
wielorodzinne;

Wartosc nieruchomosci
51.656,00 zl + 23 % VAT (11.880,88 zl)
okreslona przez rzeczoznawc?
- 63.536,88 zl
majqtkowego

51.753,00 zl + 23 % VAT (11.903,19 zl)
= 63.656,19 zl

II.

Przyszly nabywca we wlasnym zakresie uzyska zgod^ na wyci^cie drzew i uporza^dkowanie terenu.
III.
Osoby, ktorym przyshlguje pierwszenstwo 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.

IV.
Wykaz
zostaje
wywieszony
na
tablicy
ogtoszeri
Starostwa
Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33, na okres 21 dni, t.j. od dnia 03 pazdziernika 2013
roku do dnia 24 pazdziernika 2013 roku oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu
Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl. a ponadto informacj^ o wywieszeniu tego wykazu
zamieszcza sie_ w dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl.
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