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WÓJT GlVlINY
ROKIETNICA

Rokietnica, dnia 06.06.2013 r.
RG.6840.3.2013

WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i sprzedaży na podstawie uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr XII49/2011 z

dnia 20 września 2011 r., Nr XIII172/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., Nr XXXl200/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr XXXI/207/2013 i

XXXI/208/2013 z dnia 20 maja 2013 r. art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr

142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz.

651 z 2010 r. z późno zm.)

Lp. Nr KW Pow. Położenie Opis nieruchomości Przezn. Termin zagosp. Cena Uwagi
działki w MPO wywoławcza

1. 476/1 KW 91640 0,0132 ha Czelatyce Działka w kształcie trójkąta. Bez dostępu do brak Po podpisaniu 2016,00 zł Działka zagospodarowana
drogi. W SUiKZP położona w konturze obszary aktu notarialnego przez właściciela działki
zabudowy mieszkaniowei i usług. sąsiedniej tj. 482/1.

2. 476/2 KW 91640 0,0345 ha Czelatyce Działka w kształcie prostokąta, z dostępem do brak Po podpisaniu 4127,00 zł
drogi gminnej. W SUiKZP położona w konturze aktu notarialnego
obszary zabudowy mieszkaniowej i usług.

3. 475/2 KW 91640 0,0268 ha Czelatyce Działka w kształcie trapezu, z dostępem do brak Po podpisaniu 3835,50 zł Działka zagospodarowana
~ogi gminnej. W SUiKZP położona w konturze aktu notarialnego przez właściciela działki
obszary zabudowy mieszkaniowej i usług. sąsiedniej tj. 482/1.

4. 301/1 Rokietnica Lokal użytkowy o powierzchni 93,2 m" brak Po podpisaniu 5,00 zł/l m2 Okres najmu do 3 lat. Najem z
położony w budynku remizy OSP w Rokietnicy. umowy najmu + VAT przeznaczeniem na świadczenie

usług medycznych,
rehabilitacyjnych itp.

5. 599/2 0,60 ha Rokietnica ~zęść działki nr 599/2 użytkowanej jako łąka. brak Po podpisaniu 1 zł/ar Okres dzierżawy do 3 lat.
umowy dzierżawy rocznie

Informuję, że termin złożenia wniosku przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późno zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości upływa w dniu

18.07.2013 r.


