Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci polozonej w obr~bie
Naruszewo, stanowi~cej wlasnosc Gminy Naruszewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz,!dzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. 2013 r., poz. 594 z p6in. zm.)
oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust.l i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku 0 gospodarce nieruchomosciami (tekstjednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 518
z p6in. zm.) Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co nast~puje:

Wyraza si~ zgod~ na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomosci,
b~d,!cej wlasnosci,! Gminy Naruszewo, polozonej w obr~bie Naruszewo,
oznaczonej w ewidencji grunt6w i budynk6w numerem ewidencyjnym dzialki
167 0 powierzchni 0,5900 ha, dla kt6rej w S,!dzie Rejonowym w Plonsku
prowadzonajest ksi~ga wieczysta nr PLIL/00017639/l

Zobowi,!zac W6jta Gminy Naruszewo do ustalenia ceny przedmiotowej
nieruchomosci, zgodnie z wycen,! rzeczoznawcy maj,!tkowego.

do Uchwaly Nr V/28/2015
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 marca 2015 roku

Przedmiotem niniejszej uchwaly jest zbycie nieruchomosci, byd~cej
wlasnosci~ Gminy Naruszewo, polo:zonej w obrybie Naruszewo, oznaczonej
w ewidencji grunt6w i budynk6w numerem ewidencyjnym dzialki 167
o powierzchni 0,5900 ha, dla kt6rej w S~dzie Rejonowym w Pion sku
prowadzona
jest ksiyga wieczysta
nr PLIL/00017639/1.
Opisywana
nieruchomosc stanowi zrekultywowane wysypisko odpad6w i posiada dostyp
do drogi publicznej. Polo:zona jest pomiydzy dzialkami
166 i 168 kt6re
wczesniej wykorzystywane byly na powiykszenie wysypiska a obecnie w cZysci
u:zytkowane s~ rolniczo.
Dla przedmiotowej
nieruchomosci
brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27.03.2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dla dzialki nr 166, 167 i 168 zostala
wydana decyzja 0 warunkach zabudowy
ustalaj~ca
warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu dla budowy budynku mieszkalnego i budynku
gospodarczego w ramach tworzenia siedliska rolniczego.
Cena nieruchomosci zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego
sporz~dzonego przez uprawnionego rzeczoznawcy maj~tkowego, zas do
wykonania wszystkich przewidzianych prawem czynnosci,
dotycz,!cych
ogloszenia wykazu do sprzeda:zy, przeprowadzenia
przetargu
zostaje
zobowi~zany W6jt Gminy. W szelkie dodatkowe koszty postypowania,
oraz
koszt aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomosci.
Zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami z zastrze:zeniem art. 37 ust 2 i 3 nieruchomosc sprzedawana
jest w drodze przetargu. Celem przetargu jest umo:zliwienie podmiotowi
zainteresowanemu w zawarciu umowy sprzeda:zy wyboru najkorzystniejszej dla
niego oferty sposr6d ofert zglaszanych przez uczestnik6w tych postypowan
i zawarcie umowy z wybranym oferentem. Wszyscy uczestnicy przetargu maj~
takie same prawa i obowi~zki oraz podlegaj~ jednolitym regulom postypowania.
Celem sprzedazy w trybie przetargu jest zatem r6wnosc, przejrzystosc,
uzyskanie najwy:zszej ceny, charakter postypowania wielostronnego i zarazem
eliminacyjnego. W zwi~zku z powy:zszym przygotowany projekt niniejszej
uchwaly jest uzasadniony.

