UCHWALA NR 383/2013
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy i ogloszenia wykazu nieruchomosci gruntowej
niezabudowanej, polozonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej
w ewidencji gruntow numerem dzialki 743/2 o pow. 0,1900 ha, stanowiacej wlasnosc
Powiatu Piotrkowskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzqdzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 34, art. 35 ust. 1 i ust. 2
oraz art. 37 ust. 1 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 XI/88/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia
15 listopada 2011 roku w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej
nieruchomosci, polozonej w Bujnach, oznaczonej w ewidencji gruntow numerami dzialek: 743/1
i 743/2, stanowiacej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, w drodze przetargu
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastqpuje:
§ 1. Przeznacza sie do sprzedazy nieruchomosc gruntow^ niezabudowan^,
oznaczon^ w ewidencji gruntow numerem dzialki 743/2 o pow. 0,1900 ha, polozona w Bujnach przy
ul. Granicznej, obreb Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, dla ktorej w Sadzie Rejonowym
VI Wydziale Ksiaj* Wieczystych w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest ksiega wieczysta
Nr PT1P/00053182/1, stanowiac^ wtasnosc Powiatu Piotrkowskiego, w drodze przetargu ustnego
n i eo grani czonego.
§ 2. Podaje sie^ do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci, o ktorej mowa
w § 1, stanowi^cy zal^cznik do niniejszej uchwaty, 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.pl.,
a ponadto informacje^ o wywieszeniu tego wykazu podaje si$ do publicznej wiadomosci
poprzez ogloszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie
Powiatu Piotrkowskiemu.
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§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zal^cznik
do uchwalyNr 383/2013
Zarz^du Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 19.06.2013 r.
WYKAZ
nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego przeznaczonej do sprzedazy
Zarzc|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 przeznaczonej do sprzedazy
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Adres nieruchomosci

Bujny ul. Graniczna, gmina Wola Krzysztoporska

Numer i nazwa obrebu

Bujny

Numer i powierzchnia dzialki
>vg. Katastru nieruchomosci
(ewidencji gruntow)

743/2 opow. 0,1900 ha

Numer ksi^gi wieczystej

KWPT1P/00053182/1

Opis nieruchomosci

DziaJka o regularnym ksztalcie prostokqta. Niezabudowana,
nieogrodzona, posiada media w ulicy. Dojazd droga^ asfaltow^
(ul. Gliniana z Piotrkowa Tryb.). Dotychczas uzytkowana jako
teren rolniczy, o stosunkowo dobrej jakosci gleb. Zgodnie
z zapisem w ewidencji gruntow oznaczona jako grunty orne klasy
Ilia, IVa, IVb. S^siedztwo nieruchomosci: dzialki jeszcze
niezabudowane oraz z rozpoczetymi procesami zabudowy.
W poblizu znajduje sie linia kolejowa Warszawa - Czestochowa
w dalszej czesci zabudowa wsi.

Przeznaczenie nieruchomosci w Brak ,,obowi^zuJ4cego" planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami obowiazujacego Studium Uwarunkowan
miejscowym planie
zagospodarowania
i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy
przestrzennego
Wola Krzysztoporska, zatwierdzonego uchwala^ Rady Gminy
w Woli Krzysztoporskiej nr XVII/143/2008 z dnia 10 marca 2008
roku,
przedmiotowa
nieruchomosc
lezy na terenach
przeznaczonych na cele MN/U - zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem uslug.
Decyzja. z dnia 15.04.2011 r., znak: RB.7331-20/2011 Wojt
Gminy Wola Krzysztoporska ustalii warunki zabudowy dla
nieruchomosci przed podzialem, t.j. dzialki oznaczonej numerem
743, polegaj^ce na budowie dwoch budynkow ushigowo mieszkalnego wraz z niezbedna infrastruktura techniczn^.
Cena nieruchomosci

Forma zbycia

; 129.200,00 zl + 23 % VAT (t.j. 29.716,00 zl) = 158.916,00 zl,
slownie: sto pi^cdziesiqt osiem tysi^cy dziewi^cset szesnascie
zlotych.
Wartosc nieruchomosci zostala okreslona przez rzeczoznawce
maj^tkowego, posiadaj^cego uprawnienia zawodowe nr 5134,
w operacie szacunkowym z dnia 27.12.2011 r, klauzula
aktualnosci zdnia 06.12.2012 r.
Przetarg ustny nieograniczony

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 roku o gospodarce nieruchomosci ami (t. j. Dz,
U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zm.) winny zlozyc wniosek w terminie 6 tygodni od dnia
wywieszenia wykazu.
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim,
Al. 3 Maja 33, na okres 21 dni, tj. od dnia^Jf. czerwca 2013 roku do dnia 1U. Hpca 2013 roku oraz
opublikowany na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pi. a ponadto
informacj? o wywieszeniu tego wykazu podaje sie do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie
w prasie lokalnej.
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