Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2014
Wójta Gminy Rząśnia
z dnia 24 marca 2014 r.

Wójt Gminy Rząśnia
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Rząśnia przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Rząśnia ogłasza,
co następuje:
z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości gruntowe, położone
w obrębie Będków i Stróża:
Lp.

Nr
działki

1.

949/2

2.

87

Pow.
(ha)

Obręb

0,0107 Będków

0,1300

Stróża

Numer
KW

Brak
KW

Brak
KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania
Nieruchomość przeznaczona jest
w mpzp dla Gminy Rząśnia,
zatwierdzonego uchwałą RG Rząśnia Nr
IV/8/2010 z dn. 30.12.2013 r.,
ogłoszonego w Dz.U.Woj.Łódz. z dn.
20.02.2014 r. poz. 732, obowiązującego
w obrębie Będków - w terenach 01KDZ –
droga istniejąca DP 3500E relacji
Pajęczno-Rząśnia-Chabielice.
Nieruchomość przeznaczona jest
w mpzp dla Gminy Rząśnia,
zatwierdzonego uchwałą RG Rząśnia Nr
IV/8/2010 z dn. 30.12.2013 r.,
ogłoszonego w Dz.U.Woj.Łódz. z dn.
20.02.2014 r. poz. 732, obowiązującego
w obrębie Stróża – w części pod tereny
wyrobiska odkrywki „Szczerców” /WOS/,
a w pozostałej części pod strefę
funkcjonalnej obsługi technologicznej
/SFOT/.

Opis nieruchomości

Nieruchomość jest częścią drogi wybudowanej przez BOT Kopalnię
Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. jako przełożenie drogi RząśniaBroszęcin na odcinku Będków - Stara Wieś – Grabek.

Nieruchomość zajęta pod działalność PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów S.A /wyrobisko oraz SFOT/

Cena
nieruchomości
1 330,00 zł
brutto

27 660,00 zł
brutto

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), wynosi sześć tygodni licząc od dnia
wywieszenia wykazu.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Rząśnia
Dnia ……………………………..
Zdjęto z tablicy ogłoszeń
Dnia ……………………………..

