WÓJT GMINY
Brody

ZARZĄDZENIE NR 26/2018
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 19.02.2018 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli
nieruchomości sąsiednich, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Poprzecznej.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 37 ust 1, art.38, art. 40 ust 1 pkt. 2 i ust 2a, art. 67
ust. li ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 121), Uchwały Nr XXXXI/260/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego
2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zarządzam co następuje:
*1
Ogłasza się pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości
sąsiednich na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Brody, położonej w STYKOWIE przy ul. Poprzecznej, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków obrębu nr 0015 Styków, jako działka nr 174/2 o powierzchni 0,0849 ha, dla której
Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00025242/2, opisanej
w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
*2
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich. W przetargu
ograniczonym mogą brać udział właściciele nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerami
działek: 166, 167, 168, 3/4, 3/5.
Forma sprzedaży w przetargu ograniczonym została wybrana, ponieważ działka będąca
przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, nie
posiada dostępu do drogi publicznej, może jedynie posłużyć do poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
*3
Podaje się do publicznej wiadomości informacje o niniejszym przetargu co najmniej na 30
dni przed wyznaczonym terminem przetargu poprzez:
Wywieszenie ogłoszenie przetargu (załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia) na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3.
Publikację ogłoszenie przetargu (załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia)
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brody www.bip.brody.info.pl. i na stronie
internetowej Urzędu www.brody.info.pl.
zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat
starachowicici, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

4
Zasady przeprowadzenia przetargu o którym mowa w
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

1 określa Regulamin Przetargu,

5
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego,
Geodezji i Gospodarki Gruntami.
*6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

