Zarządzenie nr 9/09
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 16 stycznia 2009 r.
w sprawie : przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz
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 jedn. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) art. 35 art. 37 ust.2 pkt.6 , art.67
ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.
U Nr 261 z 2004 r. poz.2603 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr XIX/139/08 z dnia
30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony.
zarządzam
§1
przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej parcele położone w Goleszowie opisane
w wykazie stanowiącym załącznik do nin. zarządzenia.
§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Goleszów.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia nr 9/09
Wójta Gminy Goleszów
dnia 16 stycznia 2009 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jedn. Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz.2603 z późn. zm.)
Wójt Gminy Goleszów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej.

L.p

Położenie

Pow. Nr KW
Nr
Opis
parceli w m2
nieruchomości

1.

Goleszów

3667/6

190

24280

2.

Goleszów

3667/7

76

24280

parcele
niezabudow.

Przeznaczenie
w planie
miejscowym

Cena
wywoła –
wcza (zł)

tereny
mieszkalnictwa
w zabudowie
jednorodzinnej i
zagrodowej wraz
z infrastrukturą
techniczną –
TMN2

5.960,00 zł
+ 22% VAT
+ 536,80 zł
(koszty)

2.530,00 zł
+ 22% VAT
+ 536,80 zł
(koszty)

.
Powyższe księga wieczysta prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Cieszynie
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w trybie art 34 ust.1, pkt1,2
w/w ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

