UCHWALA NR 201/2012
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 20 marca 2012 roku
w sprawie okreslenia wysokosci kosztow, ktore zobowi^zany jest wplacic przyszty nabywca
nieruchomosci niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntow numerami dzialek 1799/24
i 1799/26, polozonej w Czarnocinie w / \ \ i a / k u z przygotowaniem

przedmiotowej

nieruchomosci do sprzedazy w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorza^dzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z2010, Nr 102, poz. 651 ze zm.)
oraz uchwaly NR XII/98/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 grudnia 2011 roku
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Czarnocinie, obreb Czarnocin,
stanowi^cej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastqpuje;
§ 1. Zobowia^zuje si? przyszlego nabywc? nieruchomosci niezabudowanej, polozonej
w Czarnocinie, obr^b Czarnocin, oznaczonej w ewidencji gruntow numerami dzialek 1799/24
i 1799/26, do wplacenia kwoty w wysokosci -- 2 383,50 zl, slownie: dwa tysiace trzysta
osiemdziesiaj: trzy zlote 50/100, na pokrycie kosztow (szczegolowo okreslonych w zala^czniku do
niniejszej uchwaly) zwia^zanych z przygotowaniem przedmiotowej nieruchomosci do sprzedazy
w drodze bezprzetargowej.
§ 2. W przypadku odstajtienia przez nabywc? od zawarcia umowy sprzedazy, kwota
wymieniona w § 1 nie podlega zwrotowi.
§ 3. Kwot$ wymieniona^ w § 1 nalezy wplacic na konto Starostwa Powiatowego
nr
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0138 0140 lub

w

kasie

Starostwa

Powiatowego

w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 33.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie_ Etatowemu Czlonkowi Zarza_du Powiatu.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

WICEST
POVWATU P»O

Zalijcznik
do uchwalyNr 201/2012
/;nvailu Powiatu
w Piotrkowie Trybiinnlskim
z dnia 20 marca 2012 roku

Wykaz kosztow
zwiqzanych z przygotowaniem nieruchomosci polozonej w Czarnocinie, obr^b Czarnocin,
oznaczonej numerem ewidencyjnym dzialki 1799/24 i 19799/26 do sprzedazy

1. Mapa projektu podziahi nieruchomosci potozonej w Czarnocinie, oznaczonej numerem
dzialki 1799/21 i 1799/22 - Uslugi Geodezyjne Janusz Wojtowicz, 97-300 Piotrkow Tryb.
uLLodzka 50/52 rachunek nr 22/2011 z dnia 7.10.2011 r. -1 800,00 zl.
2. Wykonanie operatu szacunkowego dotycza^cego nieruchomosci polozonej w Czarnocinie
oznaczonej numerem dzialki 1799/24 i 1799/26 -Anna Malgorzata Zielinska rzeczoznawca
majatkowy

97-300 Piotrkow Tryb. ul. Belzacka 16/2 - Faktura nr 00004/2011 z dnia

19.12.2011 r. - 553,50 zl brutto.
3. Odpis z ksi?gi wieczystej Nr PTIP/00051075/4 - 30,00 zl.
Ogotem koszty wynosza; 2 383,50 zl, slownie dwa tysia^ce trzysta osiemdziesiaj trzy zlote 50/100.

