Uchwała  Nr XXIX/255/06
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 26 kwietnia 2006r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych o pow. 5,4363  ha położonych we wsi
Borek –Fort ,Gmina Gniewoszów  stanowiącej własność Gminy Gniewoszów  w drodze drugiego ustnego przetargu   nieograniczonego


	Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. w samorządzie gminnym (tekst  jednolity: Dz.U. z 2001r. nr.142, poz.1591 z późniejszymi  zmianami) oraz art.39 ust.1, oraz art. 67 ust..2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.z 2004 r.Nr.261 poz.2603), Rada Gminy uchwala co następuje.



§ 1

1.Przeznacza  się do sprzedaży nieruchomości  rolne położone we wsi Borek – Fort o łącznej powierzchni  5,4363 ha i  cenie  działek   39.384 złotych składające  się z działek: 

	nr 2180/3  o  pow.   0,0127 ha  w  cenie         40 zł

nr 2180/2  o  pow.   0,0131 ha  w  cenie         40 zł
nr .2193    o  pow.   0,3238 ha   w  cenie    3700 zł
	nr  2192    o  pow.   0,1688 ha  w  cenie     2100 zł

nr  2191    o  pow.   0,2273  ha  w  cenie    2600 zł
nr  2186    o  pow.   0,3978  ha  w  cenie    5200 zł
nr  2183    o   pow.  0,0115  ha   w  cenie       30 zł
nr .2182    o  pow.   0,0329  ha  w  cenie        90 zł
	nr   2181   o  pow.   0,0851  ha  w   cenie     300 zł

nr   2180/1 o  pow.  0,0252  ha  w  cenie       80  zł
nr   2141   o  pow.    0,3799 ha  w  cenie   1500  zł
nr   2130   o  pow.   0,3098  ha  w  cenie   1200  zł
nr   2123   o  pow.   0,1086  ha  w  cenie     400  zł
	nr   2121   o  pow.   0,0650  ha  w  cenie     290  zł

nr   2120   o  pow.   0,1253  ha  w  cenie     500  zł
nr   2119   o  pow.   0,0592  ha  w  cenie     250  zł
nr   2118   o  pow.   0,0517  ha  w  cenie     200  zł
	nr   2117   o  pow.   0,0381  ha  w  cenie     160  zł

nr   2116   o  pow.   0,1296  ha  w  cenie     600  zł
nr   2114   o  pow.  0,1151  ha   w   cenie   500  zł
nr   2112   o  pow.  0,0645  ha   w   cenie   310  zł
nr   2111   o  pow.  0,2662  ha   w   cenie  1000 zł
	nr  2087    o  pow.  0,4866  ha   w   cenie  2000 zł

nr  2086    o  pow.  0,2096  ha   w   cenie   800  zł
nr  2085    o  pow.  0,1146  ha   w   cenie   450  zł
nr  2084    o  pow.  0,1327  ha   w   cenie   540  zł
nr  2083    o  pow.  0,0779  ha   w   cenie   350  zł
	nr  2082    o  pow.  0,1152  ha   w   cenie   480  zł

nr  2078    o  pow.  0,0272  ha   w   cenie     80  zł
nr  2073    o  pow.  0,0519  ha   w   cenie   240  zł
nr  2071    o  pow.  0,0048   ha  w   cenie     15  zł
	nr  2069    o  pow.   0,0039  ha  w   cenie     10  zł

nr 2068     o  pow.   0,0029  ha  w   cenie     10  zł
nr 2067     o  pow.   0,0031  ha  w   cenie     10  zł
nr 2061     o  pow.   0,0021 ha   w   cenie       6  zł
nr 2059     o  pow.   0,0080  ha  w   cenie     25  zł
	nr 2058     o  pow.   0,1281  ha  w   cenie   550  zł

nr 2057/2  o pow.    0,0166  ha  w   cenie      45 zł
nr 2057/1  o pow.    0,0187  ha  w   cenie      50 zł
nr .2055    o pow.    0,0026  ha  w   cenie      15 zł.
nr.2026     o pow.    0,2521  ha  w  cenie   2900 zł
	nr 2039     o pow.    0,2317  ha   w  cenie  3200 zł

nr 2040     o  pow.   0,4134  ha   w  cenie  6000 zł
nr 2043     o pow.    0,0528  ha   w  cenie    210 zł
nr 2045     o pow.    0,0686  ha   w  cenie    320 zł

           
w  drodze drugiego   ustnego przetargu  nieograniczonego

1. Ceny  poszczególnych  działek rolnych ustalono na  podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę  majątkowego z  zastosowaniem obniżki  ceny wywoławczej.
2. Działki  wymienione w ustępie 1 stanowią własność gminy na podstawie ostatecznej  decyzji Wojewody Mazowieckiego WRR-R-77101/92/02 DG z dnia 5 września 2002r.



§ 2


1.  Sprzedaż nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzona będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów  z  dnia  14  września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 , poz.2108).
2.  Koszty  sporządzenia aktu  notarialnego związanego z zakupem nieruchomości ponoszą kupujący.


§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie , w sołectwie Borek oraz w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś

