ZARZĄDZENIE NR 147/12
WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2002r. Nr 23 , poz.
220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , i Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 i Nr
162 , poz. 1568, z 2004r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 z 2005r. Nr 172 , poz. 1441
i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006r Nr 17 , poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 , poz. 974
i Nr 173 , poz. 1218 z 2008r. Nr 180 , poz. 1111 i Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009r Nr 52 , poz. 420 Dz.U. z 2009 r.,
Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz.
230; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U.
z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887;Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281 / art. 35 ust.
1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U.
z 2010 r., Nr 143, poz. 963; Dz.U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1043; Dz.U. z 2010 r., Nr 197, poz. 1307; Dz.U. z 2010
r., Nr 200, poz. 1323; Dz.U. z 2011 r., Nr 64, poz. 341; Dz.U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622; Dz.U. z 2011 r., Nr 129,
poz. 732; Dz.U. z 2011 r., Nr 135, poz. 789; Dz.U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981; Dz.U. z 2011 r., Nr 187, poz.
1110;Dz.U. z 2011 r., Nr 224, poz. 1337/ oraz uchwały Nr XX /178 / 2001 Rady Gminy w Sędziejowicach z dnia
25 czerwca 2001r w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 186 , poz. 231 /
zarządza się , co następuje :
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załacznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Sędziejowice
oraz w sołectwach: Dobra, Żagliny, Zamość, Wola Wężykowa i Korczyska .
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 147/12
Wójta Gminy Sędziejowice
z dnia 8 maja 2012 r.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1) Korczyska `działki Nr 153 i 152/ 1 o łącznej powierzchni 0,36 ha wraz z budynkiem po byłej szkole
podstawowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 312 m ² , budynku gospodarczego – 57 m², zbiornik na
nieczystości płynne , ogrodzenie z prefabrykatów betonowych. Nieruchomość posiada księgę wieczystą
KW Nr 32727 i KW Nr 32873.Wartość nieruchomości wynosi 129.000,00 zł /słownie: sto dwadzieści dziewięć
tysięcy/. Miejscowość Korczyska nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
2) Wola Wężykowa działka nr 143 o pow. 0,20 ha , niezabudowana, posiadająca księgę wieczystą
SR1L/00051034/7 Wartość nieruchomości wynosi 27.200,00 zł /słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście
złotych/. Miejscowość Wola Wężykowa nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
3) Wola Wężykowa działka nr 142 o pow. 0,20 ha , niezabudowana, posiadająca księgę wieczystą
SR1L/00051034/7.Wartość nieruchomości wynosi 27.200,00zł, /słownie:dwadzieścia siedem tysięcy dwieście
złotych/.Miejscowość Wola Wężykowa nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
4) Wola Wężykowa działka nr 138/1 o pow. 0,43 ha , niezabudowana posiadająca księgę wieczystą
SR1L/00051180/5.Wartość nieruchomości wynosi 5.800 zł ,/słownie:pięć tysięcy osiemset złotych/.
Miejscowość Wola Wężykowa nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
5) Zamość
działka nr 122 o pow. 0,09 ha , niezabudowana, posiadająca księgę wieczystą SR1L/00051840/1.
Wartość nieruchomości wynosi 11.500,00 zł: /słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych/ .Miejscowość
Zamość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
6) Żagliny
działka nr 215/5 o pow. o pow. 0,1671 ha , posiadająca księgę wieczystą SR1L/00054953 /6
.Wartość nieruchomości wynosi 22.400,00 zł + VAT /słownie : dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych plus
podatek VAT w wysokości 23 %. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Żagliny ww. nieruchomość
przeznaczona jest na cele budownictwa letniskowego–6 UTL10.
7) Żagliny
działka nr 215/7 o pow. o pow. 0,1168 ha , posiadająca księgę wieczystą SR1L/00054953 /6
.Wartość nieruchomości wynosi 14.700,00 zł + VAT /słownie : czternaście tysięcy siedemset złotych plus
podatek VAT w wysokości 23% /. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Żagliny ww. nieruchomość
przeznaczona jest na cele budownictwa letniskowego–6 UTL10.
8) Dobra
działka nr 524 / 1 o pow. 0,4893 ha , zabudowana budynkiem gospodarczym pow. 154,9
m²,posiada księgę wieczystą SR1L/00055070/9. Wartość nieruchomości wynosi 29,600,00 zł. /słownie:
dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych/. Miejscowość Dobra nie posiada planu zagospodarowania
przestrzennego.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj od dnia
09.05.2012r. do 30.05.2012r. Po tym terminie ogłoszony zostanie przetarg ustny nieograniczony na ich
sprzedaż , którego termin , miejsce i warunki zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach , pokój
nr 11 , tel. 0-43-67-716-93. Osoba do kontaktu - p. Lidia Niewiadomska.
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