
ZARZĄDZENIE Nr 18.2016
Wójta Gminy Imielno

z dnia 11 kwietnia 2016 roku

w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną
Gminy Imielno.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami 1 tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późno zm. I,
Uchwały Nr VIII.50.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 11 września 2015 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchómości stanowiących własność
komunalną Gminy Imielno z a r z ą d z a m c o n a s t ę P u j e:
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Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu:
1. nieruchomość oznaczona w jednostce ewidencyjnej I1nielno obręb 16 Opatkowice
Murowane jako działka nr 302/1 o pow. 0,9222 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w
Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1JI00038125/2
Nieruchomość położona w otoczeniu gruntów rolnych, teren ze skłonem w kierunku
zachodnim. Według ewidencji gruntów działka 302/1 stanowi"rolę klasy IVa - 0,3571 ha, IVb
- 0,1669 ha, V - 0,1136 ha i nieużytek - 0,2846 ha. l'Jieużytek jest zakrzaczony i
zadrzewiony pojedynczymi drzewami pochodzącymi z satnosiewu i jako zadrzewienie
śródpolne po nabyciu nieruchomości przez jej właściciela ma być utrzymywane.
Nieruchomość posiada regularne kształty prostokąta i nie posiada dojazdu.
Nieruchomość przeznaczona jest w "Studium Uwarunkowań iKierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Imielno" zatwierdzonego Uchwałą "Nr XXI/167/02 Rady Gminy w
Imielnie w terenach "obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym wyłączone z
zabudowy Inajkorzystniejsze gleby do produkcji rolnej".

Wycena nieruchomości została wykonana przez Panią Jadwigę Góra Rzeczoznawcę
Majątkowego uprawnienia Nr 2716.
Wartość nieruchomości wynosi - 14 078,00 zł.

2. nieruchomość oznaczona w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 16 Opatkowice
Murowane jako działka nr 302/2 o pow. 0,9302 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w
Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1JI00038125/2
Nieruchomość położona w otoczeniu gruntów rolnych, teren ze skłonem w kierunku
zachodnim. Według ewidencji gruntów działka 302/2 stanowi rolę klasy IVa - 0,3694 ha,
IVb - 0,4690 ha i nieużytek 0,0918 ha. Nieużytek jest zakrzaczony i zadrzewiony
pojedynczymi drzewami pochodzącymi z samosiewu i jako zadrzewienie śródpolne po
nabyciu nieruchomości poprzez jej właściciela ma być utrzyrnywane. Nieruchomość posiada
regularne kształty prostokąta i nie posiada dojazdu. -
Nieruchomość przeznaczona jest w "Studium Uwarunkowań iKierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Imielno" zatwierdzonego Uchwałą ł~r XXI/167/02 Rady Gminy w



Imielnie w terenach "obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym wyłączone z
zabudowy / najkorzystniejsze gleby do produkcji rolnej".

Wycena nieruchomości została wykonana przez Panią Jadwigę Góra Rzeczoznawcę
Majątkowego uprawnienia Nr 2716.
Wartość nieruchomości wynosi - 14 200,00 zł.
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Wzywam osoby, którym na podstawie art. 34.ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
do złożenia wniosku o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia podania wykazu do
publicznej wiadomości pod rygorem utraty tych praw. .'

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w siedzibie urzędu na okres 21 dni.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓIf.
\

mgr Zb'gniew Huk
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