Zarzadzenie Nr.II/58/07
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 11 pazdziernika 2007r.
w sprawie: ogloszenia wykazu nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych
do sprzedazy w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
/Dz.U. Nr.142 poz.1591 z 2001r.z póz.zm/ oraz art.35 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomosciami oraz o zmianie innych ustaw /Dz.U z 2003r. Nr 141 poz.1492/
Wójt Gminy Tarnów Opolski zarzadza, co nastepuje:
§1
Oglasza wykaz dla nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego , polozonych w Przyworach przy ulicy Wiejskiej, oraz w miejscowosci
Walidrogi przy ulicy Opolskiej, wykaz ten stanowi integralna czesc niniejszego zarzadzenia.
§2
Wykonanie Zarzadzenia powierza sie Kierownikowi Referatu Gospodarki
Terenowej i Inwestycji.

§3
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania

/

--

-

WYKAZ NIERUCHOMOSCI NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO
SPRZEDAZY W DRODZE I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

Nr
Dzialki

Pow.w

Numer
Ksiegi
wieczystej

Polozenie
Nieruchomosci

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzenneg

Opis nieruchomosci

248/155
249/155

0.0090
0.6570
0.6660

77904
77904

Walidrogi
uLOpolska

Brak planu
zagospodarowania
wg.studium uwarunkowan
teren przeznaczony pod
zabudowe uslugowoprzemyslowa

Nieruchomosc polozona
przy drodze krajowej 88
posiada zasilanie
elektryczne,wodociag oraz
dostep do drogi asfaltowej

2015/413
2076/413
2037/410

0.1451
0.0166
0.0006
-------0.1623

44606
44606
44606

Przywory
ul.Wiejska

Dzialka ozn.symb "MN"
"tereny zabudowy
mieszkaniowejjednorodzinnej"

Nieruchomosc polozona
przy ul.Wiejskiej
dzialka uzbrojona w :
zasilanie elektryczne
wodociag,droga

2038/410

0.1441

44606

Przywory
ul.Wiejska

ha

-/-------

Nieruchomosc uzbrojona
droga.zasilanie elektrycznie
wodociag

Cena
Wywolawcza
Do ceny uzyskanej w
przetargu zostanie
doliczony podatek wat
22%

800.000 zl

35.000 zl

39..000 zl

2008/413

0.0878

44606

Przywory
ul.Wiejska

Dzialka oznaczona
symbolem "MN" teren
zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej

24.000 zl

Nieruchomosc uzbrojona:
Droga, zasilanie
elektryczne, wodociag

Wykaz zostal wywieszony na okres 3 tygodni
od dnia .15.10.07 do dnia 05.11.2007 r
Dla osób o których mowa w art.34 ust.l pkt l i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomosciami 1Dz.U z 2004r Nr 261 poz.26031 wyznacza sie termin zglaszania wniosku do dnia 03.12.2007 r.
z up. Wójta Gminy
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