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ZARZADZENIE NR 0050.256.2014
BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 22.05.2014r.

w sprawie: ogloszenia wykazu nieruchomosci gruntowych, polozonych w Olszowej
przeznaczonych do sprzedazy w formie bezprzetargowej .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. 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.1055, 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 1Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/, zarzadzam, co nastepuje:

§ 1
Przeznaczam do sprzedazy w trybie bezprzetargowym nieruchomosci gruntowe polozone w Olszowej
w Strefie Aktywnosci Gospodarczej skladajace sie z numerów dzialek:
30/21, k.m. 1, pow. 0,0860 ha, jedno rej. G.171 ,Kw nr OP1S/00034099/S,
31/9 ,k.m. 1, pow. 0,0729 ha ,jedn. rej. G.171 , Kw nr OP1S/00034099/S.

Wlw nieruchomosci stanowia wlasnosc Gminy Ujazd i sa wolne od obciazen i zobowiazan.
§2

Sprzedaz nastapi w trybie art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomosciamiz dnia 21
sierpnia 1997r.l Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 I 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 .
Sprzedaz nastepuje w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomosci przyleglej, a
nieruchomosc ta i dzialki przeznaczone do sprzedazy wymienione w § 1 nie moga byc
zagospodarowane jako odrebne nieruchomosci.

§3
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenów polozonych w granicach
administracyjnych wsi Olszowa, uchwalonym Uchwala Rady Miejskiej Ujezdzie Nr XXIV.125.2012 z
dnia 30 listopada 2012r.
Dzialki o nr ewid. 30/21,31/19 -polozone sa na terenie oznaczonym symbolem:
E.2 - tereny obiektów i urzadzen elektroenergetyki - dla którego ustala sie nastepujace zasady
zagospodarowania:
1. utrzymuje sie istniejace stacje transformatorowe, dopuszcza sie ich przebudowe jako stacje
kontenerowe lub naslupowe,
1) ustala sie minimalna odleglosc stacji transformatorowej od granicy dzialki na 1,5 m,
2) teren wolny od zabudowy nalezy zagospodarowac zielenia.

§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.biD.uiazd.DI, w prasie lokalnej oraz wywieszenie na
tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Ujezdzie na okres 21 dni.

§S

Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomosci ,wymienione w wykazie, sluzy roszczenie w ich
nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 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.

Kauch



Zalacznik do zarzadzenia Nr 0050.256.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 22.05.2014r Wywieszonodnia 22.05.2014r 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 (Dz. U z 201Or.Nr 102,poz. 651 ) podaje sie do publicznej wiadomosci,
ze przeznaczono do sprzedazy w formie bezprzetargowej nastepujace nieruchomosci:

* Cena netto nieruchomosci podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokosci 23 % .
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomosciwymienionych w wykazie sluzy roszczenie w ich nabyciu na podst. art. 34 ust. I, pkt. I 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. Blizszych informacj~skac mozna w pok. nr II
Urzedu Miejskiego w Ujezdzie oraz pod nr tel. 077/4048756.

polozenie oznaczenie przeznaczenie nieruchomosci wg cena Forma zbycia
nieruchomosci nieruchomosci wg ksiegi miejscowego planu nieruchomosci

wieczystej opis nieruchomosci zagospodarowania
oraz katastru przestrzennego oraz symbol
nieruchomosci terenu

1 Gmina Ujazd dzialka nr dzialki gruntowe niezabudowana nr 30/21 ,31/9, W miejscowym planie 8.600,00 +VAT tryb
obreb Olszowa 30/21 , pow. 0,0860 ha, polozone sa w miejscowi Olszowa przy ul. zagospodarowania przestrzennego art. 5 ust. 1,pkt.1 bezprzetargowy
karta mapa I Europejskiej z dojazdem z drogi o nawierzchni dla czesci terenów polozonych w - ustawy o na poprawe
G.I71,Kw asfaltowej w bezposrednim sasiedztwie obiektów granicach administracyjnych wsi podatku od zagospodarowania
OP1S/00034099/5 strefy ekonomicznej i bliskim sasiedztwie Olszowa, uchwalonym Uchwala towarów i uslug sasiednich dzialek.

skrzyzowania z bardzo dobrym dojazdem do dróg Rady Miejskiej Ujezdzie Nr Dz. U z 20 lir. art. 37 ust.2 pkt. 6
krajowych i do autostrady. Zgodnie z m.p.z.p. w/w XXIV.125.2012 z dnia 30 listopada Nr 177,poz.
tereny bez praw zabudowy, mozliwe 2012r. Dzialki o nr ewid. 1054
zagospodarowanie zielenia oraz strefa 30/21,31/19 -polozone sa na terenie
ograniczonego uzytkowania ze wzgledu na linie oznaczonym symbolem:
elektroenergetyczna i stacje transformatorowa. E.2 -tereny obiektów i urzadzen
Symbol terenu E.2 - tereny obiektów i urzadzen elektroenergetyki- dla którego ustala
elektroenergetyki. sie nastepujace zasady

zagospodarowania:
2 Gmina Ujazd dzialka nr j.w I.utrzymuje sie istniejace stacje 7.300,00+VAT tryb

obreb Olszowa 31/9, pow. 0,0729 ha, transformatorowe, dopuszcza sie ich art. 5 ust. I, pkt. bezprzetargowy
karta mapa I przebudowejako stacje kontenerowe I - ustawy o na poprawe
G.171,Kw lub naslupowe, podatku od zagospodarowania
OP1S/00034099/5 I) ustala sie minimalna odleglosc towarów i uslug sasiednich dzialek.

stacji transformatorowej od granicy Dz. U z 2011r.
dzialki na 1,5 m, Nr 177,poz.
2) teren wolny od zabudowy nalezy 1054
zagospodarowac zielenia.


