ZARZĄDZENIE Nr RGO.0050.35.2014
Wójta Gminy Poświętne z dnia 20.08.2014 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. Z 2013 r. poz. 594 z póź. zm. art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 oraz
art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r. nr 518 z póź. zm.) oraz § 2 i § 5 Uchwały Rady Gminy Poświętne nr XVIII/93/08 z dnia 19 grudnia
2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Poświętne. (Dz.
Urz. Woj. Podlaskiego z 2009r. Nr 3, poz. 241) zarządzam co następuje:
§1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego n/w nieruchomości:
1) Działka niezabudowaną nr 170 o powierzchni 0,1100 ha, położoną w obrębie geodezyjnym
Grochy Stare i Niemierzęta, oznaczona w ewidencji gruntów jako grzebowisko, dla której Sąd
Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr
BI1B/00084468/8.
Brak uzbrojenia terenu, działka położona jest przy drodze gruntoqwej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 4.986,00 zł. (słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt
sześć zł.)
2) Działka niezabudowana nr 151/1 i 151/2 o łącznej pow. 0,5200 ha, położoną w obrębie geodezyjnym
Grochy Stare i Niemierzęta, oznaczona w ewidencji gruntów jako kopalnia piasku, dla której Sąd
Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr
BI1B/00084468/8
Brak uzbrojenia terenu, działka położona jest przy drodze gruntowej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 14.396,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt
sześć zł.)
3) Działka niezabudowana nr 187 o pow. 0,5600 ha położona w obrębie geodezyjnym Grochy Stare i
Niemierzęta, oznaczona w ewidencji gruntów jako kopalnia gliny, dla której Sąd Rejonowy w
Białymstoku IX wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BI1B/00084468/8.
Brak uzbrojenia terenu, działka położona jest przy drodze gruntowej.
Cena wywoławcza 12.080,00 zł, (słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt zł.)
4) Działka niezabudowana nr 185 o pow. 0,09 ha położona w obrębie geodezyjnym Liza Nowa,
oznaczona w ewidencji gruntów jako nieużytek, dla której Sąd Rejonowy w
Białymstoku IX wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BI1B/00085712/1.
Brak uzbrojenia terenu, działka położona jest przy drodze gruntowej.
Cena wywoławcza 2.900,00 zł, (słownie: dwa tysiące dziewięćset zł.)
5) Działka niezabudowana nr 19 o pow. 0,75 ha położona w obrębie geodezyjnym Liza Nowa,
oznaczona w ewidencji gruntów jako Ls VI klasa, dla której Sąd Rejonowy w
Białymstoku IX wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BI1B/00085712/1.
Brak uzbrojenia terenu, działka położona jest przy drodze gruntowej.
Cena wywoławcza 15.400,00 zł, (słownie: piętnaście tysięcy czterysta zł.)
6) Działka niezabudowana nr 50 o pow. 1,28 ha położona w obrębie geodezyjnym Liza Nowa,

oznaczona w ewidencji gruntów jako kopalnia piasku, dla której Sąd Rejonowy w
Białymstoku IX wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BI1B/00085712/1.
Brak uzbrojenia terenu, działka położona jest przy drodze gruntowej.
Cena wywoławcza 48.100,00 zł, (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto zł.)
7) Działka niezabudowana nr 175 o pow. 0,32 ha położona w obrębie geodezyjnym Liza Nowa,
oznaczona w ewidencji gruntów jako Ls V klasa, dla której Sąd Rejonowy w
Białymstoku IX wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BI1B/00085712/1.
Brak uzbrojenia terenu, działka położona jest przy drodze gruntowej.
Cena wywoławcza 6.024,00 zł, (słownie: sześć tysięcy dwadzieścia cztery zł.)
8) Działka niezabudowana nr 118 o pow. 0,2600 ha położona w obrębie geodezyjnym Brzozowo
Chabdy, oznaczona w ewidencji gruntów jako Lz IV klasa 0,18 ha i N 0,08 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Białymstoku IX wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
BI1B/00084467/1.
Pełne uzbrojenie terenu, gaz, wodociąg, kanalizacja, działka położona jest przy drodze asfaltowej.
Cena wywoławcza 17.828,00 zł, (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem zł.)
9)

Działka niezabudowana nr 68/1 o pow. 1,2708 ha położona w obrębie geodezyjnym Marynki,
oznaczona w ewidencji gruntów jako R, Ł, W, N, nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
Brak uzbrojenia, działka położona jest przy drodze o nawierzchni żwirowej.
Cena wywoławcza 25.790,00 zł, (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt zł.)

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Poświętne Nr
RGO.0050.35.2014 z dnia 20.08.2014 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie
ustnego przetargu nieograniczonego
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z
2014 r. poz. 518 z póź. zm.) oraz § 5 Uchwały Rady Gminy Poświętne nr XVIII/93/08 z dnia 19
grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Poświętne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009r. Nr 3, poz. 241).
WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne przeznaczonych do sprzedaży w
formie ustnego przetargu nieograniczonego
Lp Oznaczenie Nr KW
.
(nr działki)

Pow.
(ha)

Obręb
Przeznacze
geodezyjn nie w
y
planie

Opis

Cena
Uwagi
wywoław
cza
nierucho
mości (zł)

170

BI1B/000 0,11
84468/8

Grochy
Brak planu Zgodnie z rejestrem
4.986,00
Stare i
gruntów Bz, Grzebowisko
Niemierzę
ta

2.

151/1 i
151/2

BI1B/000 0,52
84468/8

Grochy
Brak planu Zgodnie z rejestrem
Stare i
gruntów kopalnia piasku,
Niemierzę
dr
ta

14.396,00

3.

187

BI1B/000 0,56
84468/8

Grochy
Brak planu Zgodnie z rejestrem
Stare i
gruntów kopalnia gliny
Niemierzę
ta

12.080,00

4.

185

BI1B/000 0,09
85712/1

Liza
Nowa

Brak planu Zgodnie z rejestrem
gruntów nieużytek

2.900,00

5.

19

BI1B/000 0,75
85712/1

Liza
Nowa

Brak planu Zgodnie z rejestrem
gruntów Ls VI

15.400,00

1.

6.

50

BI1B/000 1,28
85712/1

Liza
Nowa

Brak planu Zgodnie z rejestrem
gruntów kopalnia piasku

48.100,00

7.

175

BI1B/000 0,32
85712/1

Liza
Nowa

Brak planu Zgodnie z rejestrem
gruntów Ls V

6.024,00

8.

118

BI1B/000 0,26
84467/1

Brzozowo Brak planu Zgodnie z rejestrem
17.828,00
Chabdy
gruntów Lz IV- 0,18 ha, N
– 0,08 ha

9.

68/1

Brak
księgi

1,2708 Marynki

Brak planu Zgodnie z rejestrem
gruntów R, Ł, W, N.

25.790,00

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Poświętne od dnia 25.08.2014 r. do
dnia 15.09.2014 r. oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez
ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej.

Uwaga :
---------Informuje się , że osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami, (tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z póź. zm. ) przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości , pod warunkiem złożenia wniosku i oświadczenia ,
że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę podaną w wykazie .
Termin składania wniosków upływa po okresie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
Ponadto informuję, że gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego .
Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w
Urzędzie Gminy Poświętne, pokój nr 7, tel. (085) 650 13 92 .

