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ZARZADZENIE NR 0050.96.2012 r.
BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 16.05.2012r.

w sprawIe: ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorzadzie gminnym
Dz. U. z 200]r. Nr ]42, poz. ]59] z pózniejszymi zmianami oraz art. 35 i art.37 ust.2 pkt.1 ustawy z
dnia 2] sierpnia ]997r. o gospodarce nieruchomosciami tj. Dz. U. z 20]Or. Nr 102, poz. 651 z pózno
zm zarzadzam, co nastepuje:

§ l

Przeznaczam do sprzedazy w formie bezprzetargowej nieruchomosc oznaczona w ewidencji
gruntów jako :
dzialka nr 312/1 , k.m. 1 , obreb Olszowa , pow. 0,0244 ha, Kw nr OP1S/00051550/0
Nieruchomosc stanowi wlasnosc Gminy Ujazd i posiada urzadzona ksiege wieczysta.
\\ "'f'rd\\ll ~ t)... '1' . ' } '\

"1 !Jod" l I \ ,
§2

') dl \ n

Sprzedaz nastapi w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia
21 sierpnia ]997r. na warunkach okreslonych w rozdziale 2 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia
14 wrzesnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowan na zbycie
nieruchomosci 1Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 l.
Sprzedaz nastepuje na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomosci przyleglej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Olszowa ,dzialka nr 312/1 polozona jest
na obszarze oznaczonym symbolami : PP, PS, KS, U - tereny przemyslowo-produkcyjne, wytwórcze i
przetwórcze, skladowo-magazynowe, uslug technicznych ,komunikacji samochodowej - baz
logistycznych, zajezdnie samochodów osobowych i ciezarowych, stacji obslugi samochodów,
warsztatów napraw, myjni, stacji paliw oraz uslug publicznych i komercyjnych.

§3

Szczególowy opis nieruchomosci zawiera wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy
stanowiacy zalacznik do niniejszego zarzadzenia , który podany zostal do publicznej wiadomosci
przez ogloszenie w prasie lokalnej , na stronie internetowej www.bip.uiazd.pl oraz wywieszenie na
tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Ujezdzie na okres 21 dni.

§4

Osoby, którym wodniesieniu do nieruchomosci wymienionej w wykazie sluzy roszczenie
w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami lub
odrebnych przepisów winne zlozyc stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , liczac od daty
wywieszenia wykazu.

§5
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Burmistrz
mgr inz. T
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Zalacznik do Zarzadzenia nr 0050.96.2012 r. BurmistrzaUjazdu z dnia 16.05.2012r. Wywieszono dnia 16.05.2012r. na okres 21 dni.
WYKAZ nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy stanowiacych wlasnosc Gminy Ujazd .
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z2004r. Nr 261, poz. 2603 z póznozm. ) podaje sie do publicznej
wiadomosci, ze przeznaczono do sprzedazy w formie bezprzetargowej nieruchomosc:

L.p.
Polozenie
nieruchomosci

Gmina Ujazd ,
obreb Olszowa,
karta mapy l

Oznaczenie

nieruchomosci wg
ksiegi wieczystej
oraz katastru
nieruchomosci

dz. nr 312/1,

Opis nieruchomosci

dzialka niezabudowana , teren
dzialki plaski, polozona jest
po pólnocnej stronie
autostrady A-4, pomiedzy
dwoma wezlami drogowymi
Olszowa i Sieroniowice w
granicach administracyjnych
wsi Olszowa, Gmina Ujazd.
Dzialka stanowi niewielki
obszar przylegajacy z jednej
strony do nieruchomosci
nabywcy , a z drugiej strony
do ulicy o nazwie ul.
Niemiecka, która posiada
nawierzchnie asfaltowa.

Przeznaczenie nieruchomosci wg planu
zagospodarowania
przestrzennego i symbol terenu

w m.p.z.p. wsi Olszowa dzialka nr 312/1
polozona jest na obszarze oznaczonym
symbolami : PP, PS, KS, U - tereny
przemyslowo-produkcyjne, wytwórcze i
przetwórcze, skladowo-magazynowe, uslug
technicznych ,komunikacji samochodowej
- bazy logistyczne zajezdnie samochodów
osobowych i ciezarowych , stacje obslugi
samochodów, warsztaty napraw , myjnie i
stacje paliw oraz uslug publicznych i
komercyjnych.
Podstawowe uzbrojenie w tym rejonie
tj. energia elektryczna , wodociag i
kanalizacja sanitarna znajdujaca sie w ulicy
Niemieckiej.

Cena netto
nieruchomosci

15.000,00 zl + 23 % VAT
zgodnie z art. 5 ust. I pkt. l
ustawy o podatku od
towarów i uslug Dz. U z
2011r. Nr 177,poz. 1054.

Forma zbycia

sprzedaz w formie
bezprzetargowej na
poprawe warunków
zagospodarowania
sasiednich dzialek,
stanowiacych wlasnosc
nabywcy.

Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomosci wymienionych w wykazie sluzy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. I pkt. I i 2
nieruchomosciami lub odrebnych przepisów, winne zlozyc stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, liczac od daty wywieszenia wykazu.
Wykaz umieszcza sie na stronie internetowej www.bio.uiazd.ol
Osoba upowazniona do kontaktu - Bajtek Anna tel. 077/4048754 . l:surmlstrZ/UJazA!U

pow. 0,0244 ha,

jedno rej. 185,

Kw nr
OPIS/00051550/0

Ujazd, dnia 16.05.2012r.


