ZARZĄDZENIE NR 227/2021
WÓJTA GMINY POSTOMINO
z dnia 5 listopada 2021 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)zarządza
się, co następuje:
§ 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
położonych w miejscowości Jarosławiec, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia
poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Postomino, Sołectwa
Jarosławiec, stronie internetowej Gminy Postomino www. postomino.pl - przez okres 21 dni.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski
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Załącznik do zarządzenia Nr 227/2021
Wójta Gminy Postomino
z dnia 5 listopada 2021 r.
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Jarosławiec
1. Nieruchomość w użytkowaniu wieczystym, na której znajdują się naniesienia
budowlane stanowiące odrębny przedmiot własności, oznaczona numerem geodezyjnym
252 o powierzchni 0,0800 ha.
2. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na kwotę 109.120,00 zł + podatek VAT
23%, razem cena brutto 134.217,60 zł.
3. Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Postomino Nr XXX/348/04 z dnia
30 grudnia 2004 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Jarosławiec wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową
z preferencją obsługi ruchu turystycznego w tym gastronomii i handlu pod warunkiem
ograniczenia zasięgu uciążliwości do granic własnej działki jako funkcja podstawowa oraz
pod lokal mieszkalny właściciela oraz pokoje pod wynajem - jako funkcja dopuszczalna.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1E/00011633/4 w Sądzie
Rejonowym w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
5. Działka obciążona jest służebnością przesyłu oraz zabezpieczeniem dotyczącym
rozporządzania użytkowaniem wieczystym, wpisanymi w dział III księgi wieczystej.
6. Nieruchomość jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.
7. Termin zagospodarowania nieruchomości:
nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
8. Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika
wieczystego.
9. Nabywca nieruchomości w całości ponosi opłaty związane z zawarciem umowy
w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem nieruchomości do księgi wieczystej.
10. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w
nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216 a ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) o ile spełniają jeden z następujących warunków:
– przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej u2stawy
lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży stosowny wniosek o nabycie w Urzędzie Gminy
Postomino w terminie do dnia 22 grudnia 2021 r.
– jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej
nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży stosowny
wniosek o nabycie w terminie do dnia 22 grudnia 2021 r.
Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości w okresie od dnia 12 listopada
2021 r. do dnia 2 grudnia 2021 r.
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