
Z A ] 
woj. ki Z A R Z A D Z E N I E Nr 7/2015 

Wojta Gminy Zakrzewo 

z dnia 27 stycznia 2015 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci gruntowych 

przeznaczonych do sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego polozonych 

w miejscowosci Ujma Duza, stanowi^cych wlasnosc gminy Zakrzewo 

N a podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie 

gminnym (Dz .U. z dnia 2013 r., poz. 594 z pozn. zm.) i art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz .U. z 2014 r., poz. 518 z pozn. zm.), 

zarzaxlzam co nastepuje: 

§ 1.1. Podaje si$ do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci przeznaczonych do 

sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, polozonych w miejscowosci Ujma 

Duza, oznaczonych w ewidencji gruntow jako dzialki o numerze ewidencyjnych 199, o pow. 

801 m 2 i o numerze ewidencyjnym 200, o pow. 801 m 2 , zapisanych w ksi^dze wieczystej 

WL1 A/00028049/2, prowadzonej przez Sad Rejonowy Wydzia l IV Ks i^g Wieczystych 

w Aleksandrowie Kujawskim. 

2. Wykaz, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi zal^cznik do Zarzqdzenia. 

§2.Wykaz, o ktorym mowa §1 ust. 1 zarz^dzenia podlega wywieszeniu na okres 21 dni 

w siedzibie Urzedu Gminy w Zakrzewie, ul. Lesna 1, na stronie internetowej Urzedu Gminy 

w Zakrzewie www.ugzakrzewoalex(S)poro.onet.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu 

Gminy w Zakrzewie. 

Ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje sie do publicznej wiadomosci przez 

ogloszenie w prasie lokalnej. 

§3. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

http://www.ugzakrzewoalex(S)poro.onet.pl


n 7 P W O Zal^cznik 
2 A R nmorskie do Zarz^dzeniaNr 7/2015 

woj. kUjawSK v Wojta Gminy Zakrzewo 
z dnia 27.01.2015 r. 

W Y K A Z 
nieruchomosci stanowî ce wlasnosc Gminy Zakrzewo przeznaczone do sprzedazy w trybie 
ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U . z 2014 r. poz. 518 z pozn. zm.) oraz rozporzacizenia 
Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 roku (Dz. U . z 2014 r., poz. 1490) w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowaii na zbycie nieruchomosci. 

I. 
Oznaczenie nieruchomosci 
w/g Ksiegi Wieczystej 

Dzialka o nr ew. 199, Ksiega Wieczysta WL1 A/00028049/2 nie obciazona 
hipoteka^ wolna od obci^zen i zobowi^zari 

Obreb ewidencyjny Ujma Duza 
Powierzchnia w m2 801 

Opis nieruchomosci 
Nieruchomosc gruntowa niezabudowana. Nieruchomosc ma ksztalt 
prostokaUi. Nieruchomosc polozona jest wsrod terenow zabudowanych. 

Przeznaczenie 

Brak waznego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla 
Gminy Zakrzewo. Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowari i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakrzewo zatwierdzony uchwala^ 
nr VII/43/99 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29.06.1999 r. nieruchomosc 
polozona jest w strefie preferowanej do dzialan inwestycyjnych - uslugowo 
- mieszkaniowe. 

Termin zagospodarowania 
nieruchomosci 

po nabyciu na wlasnosc w formie zawarcia aktu notarialnego 

Cena nieruchomosci w zl. 15 000,00 
Termin skladania wnioskow 
przez osoby, ktorym 
przysluguje 
pierwszeiistwo w nabyciu 
nieruchomosci. 
(art. 34 ustawy o g. n.) 

6 tygodni od wywieszenia wykazu 

II. 
Oznaczenie nieruchomosci 
w/g Ksiegi Wieczystej 

Dzialka o nr ew. 200, Ksiega Wieczysta WL1A/00028049/2 nie obciazona 
hipoteka^ wolna od obci^zen i zobowi^zari 

Obreb ewidencyjny Ujma Duza 
Powierzchnia w m2 801 

Opis nieruchomosci 
Nieruchomosc gruntowa niezabudowana. Nieruchomosc ma ksztalt 

prostokam. Nieruchomosc polozona jest wsrod terenow zabudowanych. 

Przeznaczenie 

Brak waznego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla 
Gminy Zakrzewo. Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowari i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakrzewo zatwierdzony uchwala^ 
nr VII/43/99 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29.06.1999 r. nieruchomosc 
polozona jest w strefie preferowanej do dzialari inwestycyjno - uslugowo -
mieszkaniowych. 

Termin zagospodarowania 
nieruchomosci 

po nabyciu na wlasnosc w formie zawarcia aktu notarialnego 

Cena nieruchomosci w zl. 15 000,00 
Termin skladania wnioskow 
przez osoby, ktorym 
przysluguje 
pierwszeristwo w nabyciu 
nieruchomosci. 
(art. 34 ustawy o g. n.) 

6 tygodni od wywieszenia wykazu 

Wykaz wywieszono dnia 27 stycznia 2015 r. (na okres 21 dni) 


