
ZARZĄDZENIE   Nr  J9  /2021
Burmistrza Miasta Jędrzejowa

z dnia22 .01.2021 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia s marca 1990 roku o samorządzie gmimym

Dz.U.   z  2020  r.   poz.   713,  poz.   1378/  oraz  art.   13   ust.1   i   art.   35   ust.   1   i  2  ustawy

z dnia 21  sierpnia  1997  roku o  gospodarce nieruchomościami /Dz.U.  z 2020  r.  poz.  1990/,

®           w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr xxx/262/20 z dnia 29 grudnia 2020
roku zarządzam, co następuje:

§  1.  Podaję  do publicznej  wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

w trybie przetargowym, stanowiący załącznik do niniej szego zarządzenia.

§ 2. Ustalam cenę nieruchomości umieszczonej w wykazie:
-w poz.1 na kwotę 135.000,00 zł netto;

-w poz. 2 na kwotę 130.000,00 zł netto;

-w poz. 3 na kwotę 160.000,00 zł netto;

-w poz. 4 na kwotę 142.000,00 zł netto;

-w poz. 5 na kwotę 440.000,00 zł netto.

®           § 3. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przez
okres  21  dni,  a  także  opublikowaniu  na  stronie  intemetowej  urzędu.  Ponadto  informację

o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie

lokalnej.

§  4.  Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Naczelnikowi  Wydziału  Rolnictwa  i  Gospodarki
Gruntami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Lp.
Oznaczenie nieruchomościwedługewidencjigruntów Powierzchnia Dokument własności Cena nieruchomości

1.

Nieruchomość stanowiącawłasnośćGminyJędrzejówoznaczonawrejestrachewidencjigruntówobrębu10miastaJędrzejowajakodziałkiNrNr89/9,119/29.

0,4750 ha KIIJ/00033427/4 135.000,00 zł netto

2.

Nieruchomość stanowiącawłasnośćGminyJędrzejówoznaczonawrejestrachewidencjigruntówobrębu10

0,4586 ha
KIIJ/00033427/4

130.000,00 zł netto
miasta Jędrzejowa jako działkiNrNr119/30,121/16orazobrębu11miastaJędrzejowajakodziałkaNr1/8. KIIJ/00056893/8

3.

Nieruchomość stanowiącawłasnośćGminyJędrzejówoznaczonawrejestrachewidencjigruntówobrębu10miastaJędrzejowajakodziałkiNrNr112/3,114/6,115/3,116/16,117/19.

0,5628 ha KIIJ/00033427/4 160.000,00 zł netto

4.

Nieruchomość stanowiącawłasnośćGminyJędrzejówoznaczonawrejestrachewidencjigruntówobrębu10miastaJędrzejowajakodziałkiNrNr116/17,117/18,89/8,89/10,119/31.

0,4983 ha
KIIJ/00033427/4KIIJ/00050542/1

142.000,00 zł netto

5.

Nieruchomość stanowiącawłasnośćGminyJędrzejówoznaczonawrejestrachewidencjigruntówobrębu10

1,3853 ha
KIIJ/00033427/4

440.000,00 zł nettomiasta Jędrzej owa j ako działki KIIJ/00050542/1
NrNr 116/18,117/20, 89/11,119/32,121/17orazobrębu11miastaJędrzejowajakodziałkaNr1/9. KIIJ/00056893/8

Wykaz  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w  Jędrzejowie  w  terminie

oddnia...##.`.Q.!`...4f?%.'.`.......dodnia...A.ł.'P.4:.flf?.y.:.`.....
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