Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 46/2022
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 28 kwietnia 2022r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 135 i 154 we wsi Borowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 1372 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899), uchwały Rady
Gminy w Borowiu z dnia 25.03.2003r nr V/30/03 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
z późniejszymi zmianami (uchwała Rady Gminy Borowie z dnia 27 czerwca 2007r nr
VII/37/2007 i uchwała Rady Gminy Borowie z dnia 28 kwietnia 2008r nr XV/78/2008),
zarządzam co następuje:
§1
Przeznaczyć do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowaną leśną
nieruchomość gruntową, położoną we wsi Borowie, oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerami działek 135 o pow. 0,6962 ha i 154 o pow. 0,1179 ha, szczegółowo
opisaną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
Borowie, sołectwa Borowie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu lokalnym.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Gąska

Sprawę prowadzi:
mgr inż. Karol Chmielak
inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami
Tel. 25 685 90 70 wew. 16

RG.6840.1.2022

Borowie, dnia 28.04.2022r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zmianami)

WÓJT GMINY BOROWIE
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Borowie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym:
Lp.
1

Rodzaj
nieruchomości
Nieruchomość
gruntowa

Oznaczenie
nieruchomości
Działki ew. nr 135 o
pow. 0,6962 ha i 154
o pow. 0,1179 ha we
wsi Borowie

Tytuł prawny do
nieruchomości
KW
SI1G/00018815/5

Opis nieruchomości
Nieruchomość
niezabudowana.
Oznaczona w ewidencji gruntów i
budynków jako lasy. Nieruchomość
położona jest przy drodze krajowej nr 76.

Przeznaczenie nieruchomości

Cena
nieruchomości
14 000,00
zł
brutto

Dla działki brak jest miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
W
ewidencji
gruntów i budynków oznaczona jest
jako lasy.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zakupu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć pisemne oświadczenie o
zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu po wyżej określonej cenie, w Urzędzie Gminy w Borowiu, w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od daty niniejszego
ogłoszenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Borowiu, bądź pod nr telefonu 25 685 90 70 wew. 16.

Sprawę prowadzi:
mgr inż. Karol Chmielak
inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami
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