ZARZĄDZENIE NR 12/2004
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ
z dnia 29 marca 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku, Dz.
U. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami),art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 roku, Dz. U. Nr 46, póz. 543 z późniejszymi zmianami) w związku z
uchwałami Nr VII/22/03 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zbycia działek wchodzących
w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w Milczu i Ratajach i Nr 1/9/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia
20 lutego 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Oleśnicy zarządza się, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości,
położone w Milczu i Oleśnicy, opisane w wykazie stanowiącym załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym nowa w § l, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w
Chodzieży, ul. Notecka 28 na okres 21 dni.
§ 3. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
(-)

Załącznik Nr l
do Zarządzenia Nr 12/2004
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 29 marca 2004 roku

WÓJT GMINY CHODZIEŻ
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z
2000 r., Dz. U. Nr 46, póz. 543 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz obejmuje nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, położone w miejscowościach :

1. MILCZ - działka oznaczona numerem geodezyjnym 434 o powierzchni 0,18.00 ha, dla której prowadzona jest
w Sądzie Rejonowym w Chodzieży Księga Wieczysta Kw Nr 19642; księga wieczysta nie wykazuje żadnych
obciążeń.
Działka 434 zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowana jest jako nieużytek; na gruncie występuje
drzewostan /sosna/ powstały z samosiewów.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież działka wchodzi w skład
terenu przeznaczonego na cele rolne z możliwością wprowadzenia zalesień.
Cena zbycia działki wynosi 1.338,- zł s ł o w n i e : jeden tysiąc trzysta trzydzieści osiem złotych.

Zbycie działki nastąpi w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 46, póz. 543 z późniejszymi zmianami) na
rzecz właściciela nieruchomości przyległej celem poprawienia warunków jej zagospodarowania.
2. OLEŚNICA - działka oznaczona numerem geodezyjnym 58/8 o powierzchni 0,01.00 ha, dla której prowadzona
jest w Sądzie Rejonowym w Chodzieży Księga Wieczysta Kw Nr 19636; księga wieczysta nie wykazuje
żadnych obciążeń.
Działka 58/8 zabudowana jest stacją transformatorową słupową - typ STSa 20/100 15/04 kV; sąsiaduje z
gościńcem "Wyrwidąb", gruntami przeznaczonymi na cele usług turystycznych i gastronomicznych oraz drogą
publiczną. Lokalizacja szczegółowa korzystna ze względu na sąsiedztwo nieruchomości mogących korzystać
obecnie i w przyszłości z energii elektrycznej.
_

Cena zbycia działki wynosi 10.200,- zł s ł o w n i e : dziesięć tysięcy dwieście złotych.
Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze przetargu, stosownie do postanowień rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 46, póz. 543 z późniejszymi zmianami).
Forma przetargu, termin i miejsce jego przeprowadzenia oraz wysokość wadium podane zostaną w odrębnym
ogłoszeniu.

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży,
ul. Notecka 28 na okres 21 dni.

(-)

