UCHWALA NR 553/2014
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 8 sierpnia 2014 roku
sprawie przeznaczenia do sprzedazy i ogloszenia wykazu nieruchomosci polozonej
w Czarnocinie, d/ialka nr 1799/14 o pow. 0,4378 ha, obr^b Czarnocin, gmina Czarnocin,
stanowi^cej \\lasnosc Powiatu Piotrkowskiego
\

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz^dzie
powiatowym (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 595 z pozn. zm.), 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 2014 r. poz. 518 z pozn. zm.) oraz uchwaty Nr XL/301/14 Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na
zbycie nieruchomosci, polozonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin, oznaczonej w ewidenc i
gruntow numerem dzialki 1799/14, stanowia^cej wtasnosc Powiatu Piotrkowskiego

Zarzajd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastejtuje:
§ 1. Przeznacza sie. do sprzedazy nieruchomosc polozona. w Czarnocinie, obre_b Czarnocin,
gmina Czarnocin, oznaczona. w ewidencji gruntow numerem dzialki 1799/14 o pow. 0,4378 ha
dla ktorej S^d Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydzial Ksiqg Wieczystych prowadzi
ksi<?ge_ wieczyst^Nr PTIP/00051075/4.
§ 2. Podaje sie_ do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci, o ktorej mowa w §
stanowi^cy zata^cznik do niniejszej uchwaly, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy
ogloszeri w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a,
oraz opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl,
a ponadto informacje^ o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza si$ w dzienniku internetowym
www.przetargi-gctrader.pl.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza SIQ Etatowemu Czlonkowi Zarzajdu Powiatu
Piotrkowskiego.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podje.cia.
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Zalqcznik
do Uchwaty Nr 553/2014
/iir/if(In Powiatu

w Piotrkowie Trybunalskim
zdnia 08.08.2014 r.
WYKAZ
nieruchomosci stanowi^cej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego,
polozonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin, przeznaczonej do sprzedazy
Zarz^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 2014 r. poz. 518 z pozn. zm.), podaje do publicznej
wiadomosci wykaz nieruchomosci stanowi^cej wlasnosc Powiatu Piotrkowsldego, przeznaczonej
do sprzedazy w drodze przetargu
ADRES NIERUCHOMOSCI
NAZWA OBR^BU
NUMER DZIALKI WG.
KATASTRU
NIERUCHOMOSCI

Czarnocin, gmina Czarnocin
Czarnocin
1799/14 o pow. 0,4378 ha - grunty orne RIVa i nieuzytki (N)

PT1P/00051075/4
OZNACZENIE
NIERUCHOMOSCI WG. KW
OPIS NIERUCHOMOSCI

Nieruchomosc oznaczona w ewidencji gruntow numerem dzialki 1799/14
polozona jest przy ulicy Ogrodowej, ma ksztah prostokatny - dluzszym
bokiem przylega do ul. Ogrodowej. Dzialka jest porosni^ta krzewami,
zadrzewienianii - przewazaja, drzewa lisciaste (glownie klony). Teren
dzialki nierowny - dwa boczne nasypy wzdhiz drogi, posrodku gleboki
wa^woz. Doste_p do dzialki utrudniony - przez zarosla, wysokie trawy
i krzaki. Jest to teren glownie nieuzytkow, a z tym zwia^zane sa, ogromne
trudnosci w zagospodarowaniu dzialki. Przez dzialk^ przechodz^ rowniez
linie energetyczne 15 kV.
Dzialka zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntow i budynkow
nie posiada wyznaczonych w terenie granic. Przyszty nabywca moze
na wlasny koszt zlecic wykonanie takich prac, celem wyznaczenia tych
granic.

PRZEZNACZENIE
NIERUCHOMOSCI W
MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Brak ,,obowia^zuja,cego" miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego. Przeznaczenie dzialki okresla Studium uwarunkowan
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czarnocin
zatwierdzonego uchwala. Nr IX/49/2011 Rady Gminy Czarnocin z dnia
28 listopada 2011 roku, dzialka nr 1799/14 obr. Czarnocin znajduje si?
w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

WARTOSC
NIERUCHOMOSCI
FORMA ZBYCIA

1799/14 - 39.008,00 zi + 23 % VAT (8.971,84) = 47.979,84 z)
Przetarg

TERMIN DO ZLOZENIA 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu
WNIOSKU PRZEZ OSOBY,
KT6RYM PRZYSLUGUJE

PIERWSZENSTWO W
NABYCIU
PRZEDMIOTOWEJ
NIERUCHOMOSCI NA
PODSTAWIE ART. 34 UST. 1
PKT. 1 I PKT.2 USTAWY Z
DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O
GOSPODARCE
NIERUCHOMOSCIAMI (T.J.
DZ. U. Z 2014 R. POZ. 518 Z
POZN. ZM.)
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogloszeri w budynku Starostwa Ppwiatowego w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, na okres 21 dni, tj. od dnia wJiift:
2014 roku do dnia
.UJL.(i..2014 roku oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiatpiotrkowski.pl. a ponadto informacjs o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza si^ w dzienniku internetowy
www.przetargi-gctrader.pl.
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