Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2019
Burmistrza Goliny
z dnia 01 lipca 2019 roku
WYKAZ
dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
L.P.

1.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI

Obręb 0001 .Golina,
Działka nr 1831/4 o pow.
0,0146 ha
Księga wieczysta
Nr KN1N/ 00042123/8

OPIS
NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
W
PLANIE MIEJSCOWYM

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest
w mieście Golina przy ulicy Partyzantów na terenie
osiedla
mieszkaniowego
jednorodzinnego
„Zachód”. Przylega bezpośrednio do drogi
osiedlowej, i stanowi frontową część posesji
mieszkaniowej . Zagospodarowana jest jako pas
zieleni dla przyległej posesji mieszkaniowej ,
zabudowanej
budynkiem
mieszkalnym
jednorodzinnym.
Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do
sprzedaży jako działka gruntowa niezbędna do
poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej związanej z zabudową
mieszkaniową . ozn jako działka nr 1825.

Dla działki nr 1831/4 położnej w obrębie
0001Golina brak jest obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z
mapą Zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Golina, które zostało zatwierdzone
Uchwałą nr XXVI/98/2012 Rady Miejskiej w
Golinie z dnia 30 maja 2012 r nieruchomość
znajduje się w. obszarze oznaczony jako: „
Zasięg terenów posiadających zgodę na
wyłączenie z produkcji rolnej, przeznaczenie
dotychczasowe lub ustalone z decyzji o WZIZT
lub o przeznaczeniu ustalony
w M.P.Z.P.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków dla
obrębu Miasta Golina posiada oznaczenie jako
Bp zurbanizowane tereny niezabudowane.

CENA NIERUCHOMOŚCI
Plus 23% podatku VAT

9 560 zł słownie – dziewięć
tysięcy pięćset sześćdziesiąt
złotych
Podatek VAT 23%
2 198,80 zł
Cena brutto: 11 758,80 zł

UWAGA :
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) upływa po 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

BURMISTRZ GOLINY
Mirosław Durczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2019
Burmistrza Goliny
z dnia 01 lipca 2019 roku
WYKAZ
dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
L.P.

1.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI

Obręb 0001 .Golina,
Działka nr 1774/5 o pow.
0,0049 ha
Księga wieczysta
Nr KN1N/ 00042113/5

OPIS
NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest
w mieście Golina przy ulicy Kusocińskiego na
terenie osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego
„Wschód”. Przylega bezpośrednio do dróg
osiedlowych- ul. Słonecznej i ul. Kusocińskiego.
Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do
sprzedaży jako działka gruntowa niezbędna do
poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej związanej z zabudową
mieszkaniową ozn. jako działka nr 1720/3.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
W
PLANIE MIEJSCOWYM

Dla działki nr 1831/5 położnej w obrębie
0001Golina brak jest obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z
mapą Zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Golina, które zostało zatwierdzone
Uchwałą nr XXVI/98/2012 Rady Miejskiej w
Golinie z dnia 30 maja 2012 r nieruchomość
znajduje się w. obszarze oznaczony jako: „
Zasięg terenów posiadających zgodę na
wyłączenie z produkcji rolnej, przeznaczenie
dotychczasowe lub ustalone z decyzji o WZIZT
lub o przeznaczeniu ustalony
w M.P.Z.P.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków dla
obrębu Miasta Golina posiada oznaczenie jako
Bp zurbanizowane tereny niezabudowane.

CENA NIERUCHOMOŚCI
Plus 23% podatku VAT

2 830 zł słownie – dwa tysiące
osiemset trzydzieści złotych
Podatek VAT 23%
650,90 zł
Cena brutto 3 480,90 zł

UWAGA :
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) upływa po 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

BURMISTRZ GOLINY
Mirosław Durczyński

