ZARZĄDZENIE NR 25/2019
WÓJTA GMINY WEJHEROWO
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1509 oraz z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348) zarządzam, co
następuje:
§ 1. 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w załączniku do
niniejszego zarządzenia, stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym.
2. Wykaz, o którym mowa w ust 1, wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej tut. Urzędu.
3. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie
lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Henryk Skwarło
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Załącznik do zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Wykaz

Lp

1

Numer
ewidencyjny

Obręb

173/1

Pętkowice

Powierzchnia

KW

Cena netto
(bez bonifikaty)

115 m2

GD1W/00009945/6

11.036,00 zł

1) Działka o nr ewid. 173/1 o pow. 0,0115 ha, położona jest w miejscowości Pętkowice. Dla terenu, na którym
znajduje się ta nieruchomość miejscowy plan zagospodarowania nie obowiązuje. Nieruchomość jest
niezabudowana, nieuzbrojona (sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w przyległej
ulicy), jest nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską. Działka graniczy z działką
zabudowaną budynkiem mieszkalnym, z drogą gminną, ogródkami i stawem.
2) Uchwałą nr V/36/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Rada Gminy Wejherowo wyraziła zgodę na zbycie
przedmiotowej nieruchomości w trybie bezprzetargowym, a także na udzielenie bonifikaty w wysokości do
30% wartości nieruchomości, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej, działki o nr ewid. 176, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
3) Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
4) Do ceny nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
zostanie doliczony podatek VAT. Koszty aktu notarialnego i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży
ponosi nabywca nieruchomości.
5) Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty, na czas
nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu,
w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie
w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez
Narodowy Bank Polski.
6) Osoby,
którym
przysługuje
pierwszeństwo
nabycia
nieruchomości
na
podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć do
dnia 26 marca 2019 roku stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Wejherowo.
7) Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa
1, tel. (58) 738-67-51.
8) Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia …………….2019 r. do dnia …………...2019 r.
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