Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2018 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 21.11.2018r.

WYKAZ
WÓJTA GMINY KROTOSZYCE
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Poz.

Nieruchomość
ozn. KW

1

2

1.

Złotniki
KW Nr
LE1L/00044102
/1 prowadzona
przez Wydział
Ksiag
Wieczystych
Sądu
Rejonowego w
Legnicy

Numer
geod.
działki
3

Pow.
łaczna
(ha)
4

Opis
nieruchomości

47

0,4500

Nieruchomość
niezabudowana,
położona w strefie
peryferyjnej wsi, w
bezpośrednim
sąsiedztwie terenów
przeznaczonych pod
aktywność gospodarczą.
użytkowanych rolniczo
oraz autostrady. Kształt
działki regularny,
zbliżony do prostokąta.
Teren płaski, obniżony
w stosunku do drogi
głównej powiatowej
biegnącej przez wieś.
Przez działkę przebiega
linia
elektroenergetyczna
oraz posadowiony jest
słup energetyczny.
Istnieje możliwość
uzbrojenia w sieć
energetyczną i wodnokanalizacyjną.

5

Przeznaczenie w
planie zagosp.przestrz
i sposób zagosp.
6
Dla terenu obejmującego
obszar działki obowiązuje
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Krotoszyce
przyjęty
uchwałą nr VIII/37/07
Rady Gminy Krotoszyce
z dnia 03 września 2007r.
i posiada przeznaczenie
jako teren aktywności
gospodarczej, lokalizacja
obiektów
i
urządzeń
produkcji przemysłowej,
transportu i logistyki, baz,
składów i magazynów symbol PP.
Zgodnie z ewidencją
gruntów stanowi Ps III0,4500 ha

Forma
sprzedaży

Cena
(netto-zł)

Termin
zapłaty

Uwagi

7

8

9

10

W trybie
przetargu
ustnego
nieograniczon
ego.

172 000,00 zł
+ 23% VAT

Cena sprzedaży
uzyskana
w przetargu
winna być
wpłacona
w całości przed
zawarciem aktu
notarialnego.

Uchwała Rady Gminy
Krotoszyce z dnia 27
czerwca 2011 r. Nr
VI/42/2011 w sprawie
określenia zasad
gospodarowania
nieruchomościami
stanowiącymi własność
Gminy Krotoszyce,
(Dz.Urz. Woj. Doln. Nr
182 poz. 3101 z dnia 30
sierpnia 2011r i Nr 199
poz. 3466 z dnia 27
września 2011 r.)

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia,
który przypada od dnia 26.11.2018r. do dnia 08.01.2019r. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu
Gminy Krotoszyce oraz www.bip.krotoszyce.pl na okres 21 dni od dnia 26.11.2018r. do dnia 17.12.2018r. Dodatkowo informacja o zamieszczeniu wykazu na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
BIP i stronie internetowej Urzędu Gminy została opublikowana w prasie Gazeta Wrocławska.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Krotoszycach pod nr tel. 76 88-78-421 w.21.

