UCHWALA NR 588/2014
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 6 listopada 2014 roku
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomosci, ustalenia ceny i ogloszenia wykazu
nieruchomosci polo/onej w Wolborzu, oznaczonej d/ialk^ ewidencyjn^ nr 1219/6
0 pow. 0,1952 ha, obr^b nr 10 miasta Wolborz, stanowiqcej wlasnosc Powiatu
Piotrkowskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorza^dzie
powiatowym (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 595 z pozn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, 35 ust. 1
1 ust. 2, art. 37 ust. 2, pkt 1, art. 67 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomosci ami (t. j. Dz. U z 2014 r. poz. 518 z pozn. zm.), art. 231 § 1 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz uchwaly
Nr XLIII/324/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 pazdziemika 2014 roku
w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci, polozonej w Wolborzu, oznaczonej
w ewidencji gruntow numerem dzialki 1219/6, obr^b 10, stanowia^cej wlasnosc Powiatu
Piotrkowskiego

Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastejruje:
§ 1. Przeznacza sie_ do zbycia w formic przeniesienia wlasnosci w trybie art. 231 § 1 Kc
nieruchomosc polozona_ w Wolborzu, oznaczona. w ewidencji gruntow numerem dzialki 1219/6
o pow. 0,1952 ha, obrejb nr 10, dla ktorej Sa^d Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydzial
Ksi^g Wieczystych prowadzi ksie_g$ wieczysta^ Nr PT1P/00068343/6, stanowia^ wlasnosc
Powiatu Piotrkowskiego, w drodze bezprzetargowej na rzecz posiadacza samoistnego.
§ 2. Ustala SIQ cen^ nieruchomosci rolnej w wysokosci rownej jej wartosci, okreslonej
przez rzeczoznawcQ majajtkowego, posiadaja^cego uprawnienia zawodowe nr 2013, w operacie
z dnia 18 wrzesnia 2014 roku, tj. 20.200,00 zt, stownie: dwadziescia tysi^cy dwiescie
z!otych°°/,oo.
§ 3. Podaje si^ do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci, o ktorej mowa w § 1,
stanowia^cy zala^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.powiatpiotrkowski.pl. a ponadto informacje, o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza si$ w dzienniku
internetowym www.przetargi-gctrader.pl.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si^ Etatowemu Czlonkowi Zarza^du Powiatu
Piotrkowskiego.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zat^cznik
do UchwalyNr 588/2014
Zarza_du Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 6 listopada 2014 r.
WYKAZ
nieruchomosci stantm iact'j wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego,

polozonej w obrgbie 10, miasta Wolborz, przeznaczonej do zbycia
w formie przeniesienia wlasnosci
Zarzajd 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 2014 r. poz. 518
z pozn. zm.), podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci stanowiajcej wlasnosc
Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do zbycia w formie przeniesienia wlasnosci w drodze
bezprzetargowej na rzecz posiadacza samoistnego
ADRES NIERUCHOMOSCI
NAZWA OBR^BU
NUMER DZIALKI WG.
KATASTRU NIERUCHOMOSCI
OZNACZENIE
NIERUCHOMOSCI WG. KW

miasto Wolborz
10

1219/6 o pow. 0,1952 ha - grunty orne RHIb, RlVa, RV, RVI,
grunty zadrzewione i zakrzewione Lz V i pastwiska PsIV
PT1P/00068343/6

OPIS NIERUCHOMOSCI

Nieruchomosc oznaczona w ewidencji gruntow numerem
dzialki 1219/6 polozona jest w obrebie nr 10 miasta Wolborz
w bliskim sasiedztwie drogi krajowej nr 8. Dzialka 1219/6
stanowi razem zagospodarowana^ catosc z dziatka^ nr 1219/2.
Ksztaft dzialki to wydtuzony trapez o szerokosci po drodze 18
m, zwe_zaJ£tcy sie^ w kierunku pomocnym. Dzialka polozona
jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej, wzdhiz ktorej
biegnie wodociqg.

PRZEZNACZENIE
NIERUCHOMOSCI W
MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Brak ,,obowiazujajcego" miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie
ze
Srudium
uwarunkowari
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
Wolborz, uchwalonego Uchwala. Nr XVII/159/2012 Rady
miejskiej w Wolborzu z dnia 29 lutego 2012 roku, dzialka
1219/6, obr. 10 m. Wolborz to tereny produkcyjno
przemyslowe (P).

WARTOSC NIERUCHOMOSCI
FORMA ZBYCIA

1219/6 - wartosc gruntu wynosi 20.200,00 zl
Przeniesienie wtasnosci w trybie art. 231 § 1 Kc

TERMIN DO 2XOZENIA
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu
WNIOSKU PRZEZ OSOBY,
KTORYM 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 ogloszen w budynku Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, na okres 21 dni, tj. od dnia 13.11.2014 roku
do dnia 04.12.2014 roku oraz opublikowany 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.
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