
ZARZADZENIE NR 0050.455: 2013
BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 12.02.2013r.

w sprawie: ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 200 lr. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.l055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z
2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675) i art. 35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami 1 Dz. U z 20 lOr. Nr 102, poz. 651/,
zarzadzam, co nastepuje:

§ l
Przeznaczam do sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci gruntowe ,
niezabudowane, przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna z uslugami ,polozone w
Ujezdzie na osiedlu "Piaski", o numerach ewidencyjnych:
dzialka nr l skladajaca sie z dzialek:

r" 2221/8, pow. 0,0388 ha
2220/7, pow. 0,0234 ha
2218/21, pow. 0,0214 ha

0,0836 ha, Kw nr OPlS/00006553/1,jedn. rej. G.345,

dzialka nr 2 skladajaca sie z dzialek:
2221/6, pow. 0,0210 ha
2220/6, pow. 0,0286 ha
2218/20, pow. 0.0320 ha

0,0816 ha

dzialka nr 3 skladajaca sie z dzialek:
2221/5, pow. 0,0265 ha
2220/5, pow. 0,0226 ha
2218/19, pow. 0,0250 ha

0,0741 ha, Kw nr OPlS/00006553/1,jedn. rej. G.345,

dzialka nr 4 skladajaca sie z dzialek:
2221/4, pow. 0,0320 ha
2220/4, pow. 0,0272 ha

/"' 2218/18, pow. 0.0301 ha
0,0893 ha, Kw nr OPl S/00006553/1, jedn. rej. G.345,

dz. nr 2356

pow.0,1761 ha, Kw nr OPlS/00006553/1,jedn. rej. G.345,

oraz nieruchomosc gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowe mieszkaniowa , polozona w
Niezdrowicach o numerze ewidencyjnym:
nr 471/1 ,pow. 0,1460 ha, Kw41537 ,jedn. rej. G.451 ,-

- w Iw nieruchomosci stanowia wlasnosc Gminy Ujazd ,posiadaja urzadzone ksiegi wieczyste
i sa wolne od obciazen.

§2

Sprzedaz nastapi w trybie art. 37 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997r.
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.



§3

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwala Rady Miejskiej Ujezdzie
Nr XVIII.93.2012 z dnia 26.04.2012r. dzialka nr l polozona jest na terenie oznaczonym symbolem:"MNU-6"
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uslugami i rzemioslem oraz "KDZ-2"-drogi i ulice w ciagu dróg
powiatowych klasy zbiorczej .
Dzialki nr 2, 3, polozone sa na terenie oznaczonym symbolami: MNU-6, zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna z uslugami i rzemioslem.
Dzialka nr 4, polozona jest na terenie oznaczonym symbolem:
MN-15- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
KDD7 - tereny dróg i ulic publicznych .
Dzialka nr 2356 , polozona jest na terenie oznaczonym symbolami: MNU-2 - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna z uslugami i rzemioslem oraz "KDZ-2" -tereny dróg i ulic publicznych .
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niezdrowice ,uchwalonego Uchwala Rady
Miejskiej Ujezdzie Nr XXXVI/203/2009 z dnia 28.05.2009r. dzialka nr 471/1 polozona jest na terenie
oznaczonym symbolami MN - teren zabudowy mieszkaniowej- jednorodzinnej.

Uzbrojenie terenu w wode, prad i kanalizacje sanitarna posiada jedynie dzialka nr 2356 i 471/1.

§4

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

§5

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

§6
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Burmistrz Ujazpu
mgr inz. TadeuJ;~ Kauch

-

-



Zalacznik do zarzadzenia Nr CO.5P.,..1.6.~:,«()tf3Bunnistrza Ujazdu z dnia 12.02.2013r Wywieszono dnia 12.02.2013r na okres 21 dni.

. . ~Y~Z nieruchom( p~eznaczony~h ~o sprzedazystanowiacychwlas( ~ G'."in.yUjazd '. .. .
Na podstawIeart.35 ustawyz dma21 slerpma1997r.o gospodarcemeruchomosclaml(Dz. U z 20lOr.Nr 102,poz.65l ) podaje SIedo publIcznej wIadomoscI,
ze rzeznaczono do s rzeda. nastepujace nieruchomosci:

polozenie oznaczenie
nieruchomosci nieruchomosci wg ksiegi

wieczystej
oraz katastru
nieruchomosci

I Gmina Ujazd
obreb Ujazd
karta mapa 22
G.345,Kw
OPI S/00006553/1

2 Gmina Ujazd
obreb Ujazd
karta mapa 22
G.345,Kw
OP IS/00006553/1

dzialka nr l skladajaca
sie z dzialek:
2221/8, pow. 0,0388 ha
2220/7, pow. 0,0234 ha
2218/21, pow. 0,0214 ha

0,0836 ha

dzialka nr 2 skladajaca
sie z dzialek:
2221/6, pow. 0,0210 ha
2220/6, pow. 0,0286 ha
2218/20, pow. 0.0320 ha

0,0816 ha

opis nieruchomosci

-dzialka stanowi parcele budowlana, skladajaca sie
z trzech dzialek posiadajacych odrebne oznaczenia
geodezyjne, polozone w poludniowej czesci miasta
Ujazd, na terenach realizowanego osiedla
mieszkaniowego jednorodzinnego w dzielnicy
Piaski. Dzialka posiada ksztalt zblizony do
prostokata. Jest niezabudowana. Dojazd do dzialki
droga, która aktualnie jest jedynie wyznaczona w
terenie. W odleglosci okolo 200m od granicy dzialki
przebiega uzbrojenie terenu w wode, prad oraz
kanalizacje sanitarna.

j.w.

przeznaczenie nieruchomosci wg
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego oraz symbol
terenu

teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z uslugami i
rzemioslem o symbolu terenu
"MNU-6" oraz "KDZ-2" teren dróg
i ulic powiatowych w m.p.z.p.
zatwierdzonym Uchwala Rady
Miejskiej nr XVIII.93/2012 z
26.04.2012r.

teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z uslugami i
rzemioslem o symbolu terenu
"MNU-6" w m.p.z.p.
zatwierdzonym Uchwala Rady
Miejskiej nr XVIII.93/2012 z
26.04.2012r.

teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z uslugami i
rzemioslem o symbolu terenu
"MNU-6" w m.p.z.p.
zatwierdzonym Uchwala Rady
Miejskiej nr XVIII.93/2012 z
26.04.2012r.

teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o symbolu terenu
"MN-15" oraz KDD-7 - teren dróg i
ulic publicznych w m.p.z.p.
zatwierdzonym Uchwala Rady
Miejskiej nr XVIII.93/2012 z
26.04.2012r.

cena
nieruchomosci

64.000 +VAT
art. 43 ust. I, pkt.
9 - ustawy o
podatku od
towarów i uslug
Dz. U z 2004r.
Nr 54, poz. 535

62.000+VAT
art. 43 ust. I, pkt.
9 - ustawy o
podatku od
towarów i uslug
Dz. U z 2004r.
Nr 54, poz. 535

57.000+VAT
art. 43 ust. I, pkt.
9 - ustawy o
podatku od
towarów i uslug
Dz. U z 2004r.
Nr 54, poz. 535

64.000+VAT
art. 43 ust. 1,
pkt. 9 - ustawy o
podatku od
towarów i uslug
Dz. U z 2004r.
Nr 54, poz. 535

1--

Forma zbycia

przetarg ustny
nieograniczony

przetarg ustny
nieograniczony

przetarg ustny
nieograniczony

przetarg ustny
nieograniczony

3 I Gmina Ujazd dzialka nr 3 skladajaca Ij.w.
obreb Ujazd sie z dzialek:
karta mapa 22 2221/5, pow. 0,0265 ha
G.345,Kw 2220/5, pow. 0,0226 ha
OPIS/00006553/1 2218/19, pow. 0.0250 ha

0,0741 ha

4 I Gmina Ujazd dzialka nr 4 skladajaca I j.W.
obreb Ujazd sie z dzialek:
karta mapa 22 2221/4, pow. 0,0320 ha
G.345,Kw 2220/4, pow. 0,0272 ha
OPIS/00006553/1 2218/18, pow. 0.0301 ha

0,0893 ha



* Cena netto nieruchomosci osiagnieta w przetargu - przy zakupie dzialki budowlanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokosci 23 %
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomosci wymienionych w wykazie sluzy roszczenie w ich nabyciu na podst. art. 34 ust. l, pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami lub odrebnych
przepisów winne zlozyc stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, liczac od daty wywieszenia wykazu. Wykaz umieszcza sie w BlP.
Osoba upowazniona do kontaktu - Bajtek Anna tel. 077/4048754.

h

""I

5 Gmina Ujazd dz. nr 2356
nieruchom( gruntowa, niezabudowana , polozona teren przel "!onydla funkcji

134.000,00 zl + przetarg ustny
obreb Ujazd pow. 0,1761 ha jest w Uje ,de , usytuowana w otoczeniu niskiej mieszkanio. J jednorodzinnej z VAT nieograniczony
karta mapa 22 zabudowy mieszkaniowej i sasiedztwie otwartych uslugami i rzemioslem. Symbol art.43 ust. I ,
G.345,Kw terenów zielonych i lasu. .Ksztalt dzialki zblizony do terenu "MNU-2 " oraz czesc dzialki pkt. 9 - ustawy o
OPIS/00006553/1 prostokata .Ma dostep do drogi powiatowej i posiada znajduje sie na obszarze oznaczonym podatku od

uzbrojenie w siec energetyczna , wodociagowa i symbolem "KDZ-2" -tereny dróg i towarów i uslug
kanalizacje sanitarna. ulic publicznych w m.p.z.p. Dz. U z 2004r.

zatwierdzonym Uchwala Rady Nr 54, poz. 535
Miejskiej nr XVII1.93/2012 z
26.04.2012r.

6 Gmina Ujazd dz. nr 471/1 nieruchomosc gruntowa, niezabudowana , polozona zgodnie z ustaleniami zawartymi w 66.000,00 zl przetarg ustny

obreb pow. 0,1460 ha jest w Niezdrowicach , usytuowana w otoczeniu m.p.z.p w Gminie Ujazd dla terenów +23 % VAT nieograniczony
Niezdrowice niskiej zabudowy mieszkaniowej .Ksztalt dzialki wsi Niezdrowice zatwierdzonym art. 43 ust. I,

karta mapa 5, zblizony do prostokata. Ma dostep do drogi gminnej Uchwala Rady Miejskiej nr pkt. 9 - ustawy o

jedno Rej.G451 o nawierzchni asfaltowej i posiada uzbrojenie w siec XXXVI/203/2009 z 28.05.2009r. , podatku od
Kw 41537 energetyczna, wodociagowa i kanalizacyjna teren oznaczony jest symbolem MN towarów i uslug

i opisanyjako teren zabudowy Dz. U z 2004r.
mieszkaniowej jednorodzinnej. Nr 54, poz. 535


