Z A R Z Ą D Z E N I E NR 45 /2016
Wójta Gminy w Mędrzechowie
z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( j.t. z 2016 r. Dz. U. poz. 446 ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2015 Dz. U. poz.1774) zarządzam co następuje:
§1
1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
wymienionej w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2
Wykaz o którym mowa w § 1 podlegaj wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie .
Informację o wywieszeniu przedmiotowych wykazów podaje się do publicznej wiadomości
przez ogłoszenie w prasie lokalnej , na stronach internetowych Urzędu Gminy i w miejscach
publicznych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45 /2016 Wójta
Gminy w Mędrzechowie z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
1.Księga Wieczysta Nr TR1D/00043069/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie
Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Działka oznaczona nr 119/8 o pow. 0.3003 ha położona w Woli Mędrzechowskiej.
3.Opis: Działka o kształcie wieloboku, teren działki płaski, ogrodzony, porośnięty trawą.
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przez działkę przebiega sieć energetyczna.
Na działce w centralnej części znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, drewniany
wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany przed 1939 r. na
fundamentach murowanych. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 63,77 m 2. Budynek
wyposażony jest w instalację elektryczną, budynek o niskim standardzie wykończenia.
4. Gmina nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego , nie została
również wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka nr
119/8 znajduje się w terenach stanowiących obszary rolnicze.
5. Cena : 29.600,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych).
Cenę nieruchomości należy wpłacić jednorazowo, najpóźniej w dniu poprzedzającym spisanie
umowy kupna-sprzedaży.
6. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
na czas nieoznaczony .
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust.1 pkt.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami winny
złożyć wniosek do Wójta Gminy Mędrzechów o nabycie do dnia 1 września 2016 r

