UCHWALA NR 440/2013
ZARZ4DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 22 listopada 2013 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy i ogioszenia wykazu nieruchomosci
polozonej w Gaskach, obr^b Gqski, gmina Wola Krzysztoporska, stanowi^cej wlasnosc
Powiatu Piotrkowskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzajdzie
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 XXXI/241/13 Rady Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrazenia zgody na zbycie
nieruchomosci, polozonej w Gajskach, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji
gruntow numerami dzialek: 255/4 255/5, 255/6, stanowia_cej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastqpuje:
§ 1. Przeznacza si$ do sprzedazy nieruchomosc polozona, w Gaskach, obre^b Ga^ski,
gmina Wola Krzysztoporska, oznaczona^w ewidencji gruntow numerami dzialek:
• 255/4 o powierzchni 0,1000 ha
• 255/5 o powierzchni 0,1001 ha
• udzial 63/481 w dzialce numer 255/6 o powierzchni 0,0481 ha
dla ktorej Sa_d Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydzial Ksiaj? Wieczystych prowadzi
ksie_gQ wieczysta^Nr PT1P/00053182/1, stanowiapej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego.
§ 2. Podaje si$ do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci, o ktorej m o w a w § l ,
stanowiajsy zala^cznik do niniejszej uchwaly, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy
ogloszen w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33, oraz
opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.rjl.
a ponadto informacje_ o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza si$ w dzienniku internetowym
www.Drzetargi-gctrader.pl.
§3.
Wykonanie
Powiatu Piotrkowskiego.
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§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podje_cia.
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WYKAZ

nieruchomosci stanowi^cej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego,
potozonej w Gaskach, gmina Wola Krzysztoporska, przeznaczonej do sprzedazy
Zarzaji Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosci ami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z pozn. zm.), podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci stanowiajsej wlasnosc
Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu

I.
ADRES NIERUCHOMOSCI
NAZWAOBR^BU
NUMER DZIALKIWG.
KATASTRU NIERUCHOMOSCI
OZNACZENIE
NIERUCHOMOSCI WG. KW
OPIS NIERUCHOMOSCI

Ga^ski, gmina Wola Krzysztoporska
Ga^ski
1. 255/4 o pow. 0,1000 ha - grunty ome RIVb
2. 255/5 o pow. 0,1001 ha - grunty orne RIVb
3. udziat 63/481 w dziake numer 255/6 o pow. 0,0481 ha
grunty orne RIVb
PT1P/00053182/1
Nieruchomosc oznaczona w ewidencji gnintow numerem dzialki:
1. 255/4 - dzialka o regularnym ksztalcie prostokata.
Nieuzytkowana, porosni^ta chwastami. Posiada dostej) do drogi
publicznej gminnej, zapewniony przez dziatke^ 255/6 stanowiaj^
wewnetrzny uklad komunikacyjny, ktorej udzial zostaje zbyty
w drodze przetargu przyszlemu wlascicielowi dzialki 255/4,
proporcjonalnie do powierzchni tej dzialki.
Bezposrednie sa^siedztwo: od strony pomocnej — wydzielona dzialka
o takim samym sposobie zagospodarowania; od strony pohidniowej
- niezabudowana dzialka budowlana, gminna droga asfaltowa, tereny
upraw rolnych; od strony zachodniej - tereny upraw rolnych
z rozproszona zabudow^ zagrodowo - mieszkaniowaj od strony
wschodniej - wydzielona, nie urzajdzona wewnqtrzna droga
dojazdowa, tereny upraw rolnych z rozproszona^ zabudowa^
zagrodowo - mieszkaniowa^.
Dzialka polozona na terenie uzbrojonym w eNN i wodoci^g wiejski.
2. 255/5 - dzialka o regularnym ksztalcie prostokata. Nieuzytkowana,
porosnie_ta chwastami. Posiada bezposredni dosteji do publicznej
gminnej drogi asfaltowej.
Bezposrednie sa^siedztwo: od strony potnocnej - wydzielona dzialka
o takim samym sposobie zagospodarowania; od strony pohidniowej
— gminna droga asfaltowa, tereny upraw rolnych; od strony
zachodniej - tereny upraw rolnych z rozproszona. zabudowa,
zagrodowo — mieszkaniowaj od strony wschodniej - tereny upraw
rolnych z rozproszona^ zabudowa^ zagrodowo - mieszkaniowa^.
Dzialka polozona na terenie uzbrojonym w eNN i wodoci^g wiejski.
3. 255/6 - stanowi wewne_trzna_ drogQ dojazdowa, do dzialek,
oznaczonych numerami: 255/4 i 255/3. Jest to pas gruntu

o szerokosci ca. 8 m i dhigosci ca. 60 m. Udzial wynoszajsy 63/481
w dzialce 255/6 zostanie zbyty nabywcy dzialki 255/4.
PRZEZNACZENIE
NIERUCHOMOSCI
W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Brak ,.,obowi^zujacego" miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Przeznaczenie
dzialek
okresla
Stadium
Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Wola Krzysztoporska, zatwierdzonego uchwala^ Rady Gminy
w Woli Krzysztoporskiej nr XVH/143/2008 z dnia 10 marca 2008 r.,
DecyzjX z dnia 09.05.2012 r., znak: RB.6730.33.2012 Wojt Gminy
Wola Krzysztoporska ustalil warunki zabudowy dla nieruchomosci
przed podzialem, t.j. dzialki oznaczonej numerem 255/1, polegaja_ce
na budowie szesciu budynkow mieszkalnych wraz z niezbednq.
inirastruktur^ techniczna^

Dzialka numer:
WARTOSC 3VIERUCHOMOSCI 1. 255/4 - 23.870,00 zl + 23 % VAT (5.490,10 zl) = 29.360,01 zl
Wartosc udziahi wynoszqpego 63/481 w dzialce oznaczonej
numerem 255/6, stanowiqcej drogq dojazdowa^ do m.in. dz. 255/4 715,00 zl + 23 % VAT (164,45 zl) = 879,45 zl
OgoJem wartosc dzialki - 24.585,00 zl + 23 % VAT (5.654,55 zl) =
30.239,55 zl, slownie: trzydziesci tysi^cy dwiescie trzydziesci
dziewi^c zlotych 55/100.
2. 255/5 - 25.935,00 zl + 23 % VAT (5.965,05 zl) = 31.900,05 zl,
slownie: trzydziesci jeden tysi^cy dziewi^cset zlotych 05/100.
3. 255/6 - wartosc 1 m2 udziahi w drodze wewnQtrznej wynosi 11,35 zl, zatem wartosc udziahi 63/481 przypisana dzialce 255/4
wynosi - 715,00 zl i zostala wliczona do wartosci tejze dzialki
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przetarg
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.,
Al. 3 Maja 33, na okres 21 dni, tj. od dnia 29.11.2013 roku do dnia 20.12.2013 roku oraz
opublikowany na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.
a ponadto informacj^ o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza si^ w dzienniku mtemetowym
w^ww.przetargi-gctrader.pl.
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