ZARZĄDZENIE Nr 99 /10
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 10 grudnia 2010r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zm./oraz w związku z Uchwałą Nr
VII/104/08 Rady Gminy Chorkówka z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie określania
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony./Dz. Urz. Woj.
Podkp. z 2008r. Nr 40, poz. 1063/ oraz art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm./
Wójt Gminy Chorkówka
zarządza, co następuje:
§1
Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.
Wykaz obejmuje nieruchomości niezabudowane położone w miejscowości
MACHNÓWKA o nr ewidencyjnych:
220 - pow. 0,36 ha
228 - pow. 0,04 ha
229 - pow. 0,21 ha
§2
Wykaz nieruchomości o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce na okres 21 dni, opublikowaniu
na stronach internetowych Gminy Chorkówka oraz podaniu tego wykazu do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej jak i w miejscowości na
terenie której , objęte wykazem nieruchomości są położone.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Referatu
i Środowiska.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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W Y K A Z nieruchomości
stanowiących własność komunalną Gminy Chorkówka przeznaczonych do sprzedaży
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/10Wójta Gminy Chorkówka z dnia 10 grudnia 2010r.
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Działki stanowią grunty
nadrzeczne dawnego rzeczyska
Jasiołki. Nie przylegają
bezpośrednio do koryta rzeki.
Działki przez wiele lat nie
były użytkowane w związku z
czym nastąpiło ich
zadrzewienie przez samosiew
małowartościowymi gatunkami
tj.: osika, olcha, wierzba,
jesion, jawor – o formie
krzaczastej ,przedstawiające
wartość opałową
( 12 m³- drewna opałowego ).
Przydatność rolnicza
przedmiotowych działek jest
bardzo mała z uwagi na niską
klasę gruntów oraz ich
zadrzewienie.
Dojazd do działki nr 229 drogą
gruntową nie urządzoną.
Działki o nr 220 i 228 nie
przylegają do drogi.

Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Chorkówka nie obowiązuje od
dnia
31.12.2002r.
Zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w Studium
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Chorkówka nieruchomości mają
następujące przeznaczenie:
''Tereny rekreacji nadwodnej;
strefa zagrożenia
powodziowego.''
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Cena nieruchomości
zł
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9 785,00 zł
w
tym
wartość
zadrzewień 540,00zł

+ VAT
/w/g obowiązujących
przepisów/

D
A
Ż

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez 21 dni tj .od dnia 10 grudnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

