Zarządzenie Nr RGN.0050.104.2019
Wójta Gminy Suchy Dąb
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
Wójt Gminy Suchy Dąb
zarządza, co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość
położoną w obrębie Krzywe Koło - nr geodezyjny 414/17, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2
Zarządzenie wraz z wykazem podlega wywieszeniu na gminnej tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17 na okres 21 dni tj. 07.11.2019 – 27.11.2019 r.
§3
Określa się 6-cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu)
tj. do 19 grudnia 2019 r. do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dni 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Wykonanie
zarządzenia powierzyć
i melioracji – Zbigniewowi Łysikowi.

§4
inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

\-\ Wójt Gminy Suchy Dąb
Henryka Król

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr RGN.0050.104.2019
Wójta Gminy Suchy Dąb
z dnia 31 października 2019 r.

WYKAZ
Wójt Gminy Suchy Dąb podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość
stanowiąca własność komunalną została przeznaczone do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

Obręb Krzywe Koło
Działka położona na terenie wsi Krzywe Koło (obręb geodezyjny Krzywe Koło ), zapisana
w księdze wieczystej nr GD1G / 00109920/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku.
Lp
.
1.

Numer
działki
414/17

Powierzchni
a ha
0,1587

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa
niezabudowana,

Sposób zbycia

sprzedaż

Cena sprzedaży w
zł.
81 826,00 + VAT
18 819,98 razem
100 645,98 zł

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest :
-funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa
wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.
-funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel
detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji
podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja
drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.
-funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) mogą składać wnioski o nabycie
w/w nieruchomości w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suchy
Dąb.
\-\ Wójt Gminy Suchy Dąb
Henryka Król

