ZARZĄDZENIE NR 155/2020
BURMISTRZA BYCZYNY
z dnia 13 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 24 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2,
art. 37 ust. 1 ustawy z dnia21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r.
poz. 65 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Z zasobu nieruchomości gminnych przeznaczam do sprzedaży nieruchomość szczegółowo
określona w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej
Urzędu. Informacja o wywieszeniu wykazu zostaje podana do publicznej wiadomości przez
publikację w serwisie informacyjnym www.przetargi-komunikaty.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Rolnictwa,
ochrony Środowiska i Rozwoju.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do zarządzenia Nr 155/2020
Burmistrza Byczyny
z dnia 13 października 2020 r.
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna przeznaczonej do sprzedaży.
Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia
w m2

Opis i położenie

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego

1
1

2
wg ewidencji gruntów:
Gołkowice
dz. nr 277/2
ark. mapy 1
użytek B
nr ewidencyjny
budynku- 32
Wg księgi wieczystej:
OP1U/00061661/6

3
66

4
Gołkowice
Działka o regularnym kształcie
zabudowana budynkiem
magazynowym o powierzchni
zabudowy 23,00m2 Budynek
dwukondygnacyjny, wykonany w
technologii tradycyjnej z cegły i
kamienia. Budynek przylega i
stanowi funkcjonalna całość z
budynkami zlokalizowanymi na
sąsiednich działkach. strop ceglany,
dach drewniany kryty papą. W
budynku brak jakichkolwiek
instalacji. działka posiada dostęp
do drogi publicznej o nawierzchni
asfaltowej. Istnieje możliwość
przyłączenia do sieci energetycznej.
Nieruchomość częściowo
ogrodzona. Na działce znajduje się
wiata przystankowa.

5
Ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego straciły
ważność z dniem
31.12.2003r. Zgodnie ze
studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Byczyna zatwierdzonego
uchwałą nr XXXIV/274/13
Rady Miejskiej w
Byczynie z dn.
25.04.2013r. to teren
oznaczony symbolem PUobszar zabudowy
produkcyjnousługowej.

Cena
wywoławcza
nieruchomości
w zł
6
5.200,00
brutto
VAT zw.

Forma
zbycia
7
Na
własność

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie na okres 21 dni tj. od dnia 15 października 2020r.
do dnia 04 listopada 2020r. oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Byczynie.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu upływa z dniem 25 listopada 2020r.
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