
Zarządzenie nr 62/2018 
Starosty Jarocińskiego 

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej
w Witaszycach przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 32 ust. 1 i la, 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) 
zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego 
użytkownika wieczystego nieruchomość położoną w Witaszycach, oznaczoną w ewidencji gruntów 
na arkuszu mapy 3 jako działka nr 187/10 o powierzchni 0.0059 ha, zapisaną w księdze wieczystej 
KZ1J/00037691/5 na rzecz Skarbu Państwa, szczegółowo opisaną w wykazie stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o-którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu-na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni 
w siedzibie oraz na stronie internetowej Starostwa, a informację o sporządzeniu i wywieszeniu 
wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Niniejszy wykaz 
przekazuje się również wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki
Nieruchomościami. ’ ‘ *

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do Zarządzenia Nr 62/2018 
Starosty Jarocińskiego 
z dnia 29 października 2018r.

OGŁOSZENIE
z dnia 29 października 20181*.

w sprawie ogłoszenia wykazu.nieruchom ości położonejH

w Witaszycach przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 32 ust. 1 i la, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Starosta Jarociński podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w Witaszycach, 
oznaczonej w ewidencji gruntów na arkuszu mapy 3 jako działka nr 187/10 o powierzchni 0.0059 ha, zapisanej w księdze wieczystej 
KZ1J/00037691/5 na rzecz Skarbu Państwa.

Numer 
dziatki

Powierzchnia 
gruntu w m2 Położenie

Oznaczenie 
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Opis nieruchomości
Cena netto 

nieruchomości Podatek VAT
cena brutto 

nieruchomości

187/10 0.0059 ha Witaszyce KZ1J70003769I/5

Nieruchomość położona w 
Witaszycach, w strefie pośredniej 
wsi, w. sąsiedztwie zabudowy 
przemysłowej oraz mieszkaniowej, 
oznaczona w ewidencji gruntów 
jako zurbanizowane tereny 
niezabudowane lubw trakcie 
zabudowy, dostę&do działki przez 
działkę 187/1. Na działce znajduje 
się nietrwały budynek garażowy, 
grunt utwardzony płytkami 
chodnikowymi. Nakłady zostały 
poniesione przez użytkowników 
wieczystych 3 125,00 zł zw 3 125,00 zł
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Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt I i 2 z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) wynosi 6 tygodni dd dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
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Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w;okresie od 05 listopada 2018r. do 26 listopada 2018r. i .
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