
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr GN.14.2013

Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 5 kwietnia 2013r.
w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  gruntowych,  stanowiących  własność  Gminy 
Brańszczyk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art.  30 ust.  1 i  ust.  2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) zarządzam 
co następuje:

§ 1.

1.  Podaje  się  do  publicznej  wiadomości  wykaz   nieruchomości  gruntowych  położonych  w 
miejscowości  Turzyn,  przeznaczonych do  sprzedaży w drodze  bezprzetargowej  oznaczonych  w 
ewidencji gruntów jako:
1)działka nr 691/3 o pow. 75 m2,
2)działka nr 691/4 o pow. 60 m2,
3)działka nr 691/5 o pow. 101 m2,
4)działka nr 691/6 o pow. 48 m2,
5)działka nr 691/7 o pow. 93 m2,
6)działka nr 691/8 o pow. 87 m2,
7)działka nr 691/9 o pow. 74 m2,
8)działka nr 691/10 o pow. 51 m2

9)działka nr 703/2 o pow. 526 m2

10)działka nr 700/2 o pow. 53 m2

11)działka nr 701/2 o pow. 74 m2

12)działka nr 702/7 o pow. 107 m2

13)działka nr 702/10 o pow. 122 m2

2. Wykaz stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brańszczyku oraz na 
tablicy ogłoszeń w miejscowości Turzyn na okres 21 dni tj. od dnia  09.04.2013r do 02.05.2013r.

2.  Informacja  o  wywieszeniu  wykazu  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez 
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy  (www.branszczyk.pl).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                      
Wójt Gminy

Mieczysław Pękul

http://www.branszczyk.pl/


Załącznik do Zarządzenia  Nr GN.14.2013 Wójta 
Gminy Brańszczyk
z dnia 05 .04.2013r.

W Y K A Z
nieruchomości  gruntowych  stanowiących  własność  Gminy  Brańszczyk  przeznaczonych  do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w miejscowości Turzyn
Nr ew. 
działki

Nr księgi 
wieczystej

Pow.  w 
ha

Cena/* zł Przeznaczenie Opis nieruchomości

691/3 przed 
podziałem 
działki nr 
691/1 w 
księdze 

wieczystej 
OS1W/000

66472/6

0,0075  1.875 Działki w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Brańszczyk oznaczone 
symbolami: MNr/U1 jako 
tereny pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną wiejską i 
zabudowę usług oświaty 
oraz MN 3 jako tereny pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz KDD 6 
jako tereny dróg 
publicznych.

Działki gruntowe po 
podziale działki nr 691/1 
stanowiącej drogę 
gminną. Obecnie 
niekorzystny kształt 
zbliżony do prostokąta, 
przeznaczone na 
powiększenie działek 
przyległych celem 
poprawy warunków 
zagospodarowania. Nie 
mogą być 
zagospodarowane jako 
odrębne nieruchomości.
Działka 703/2  powstała 
z podziału działki nr 703 
stanowiącej drogę.

691/4

691/5

691/6

691/7

691/8

691/9

691/10

703/2
700/2
701/2
702/7
702/10

0,0060

0,0101

0,0048

0,0093

0,0087

0,0074

0,0051

0,0526
0,0053
0,0074
0,0107
0,0122

1.500

2.525

1.200

2.325

2.175

1.850

1.275

13.150
1.325
1.850
2.675
3.050

/*  Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%
Termin  złożenia wniosków przez  osoby,  którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.  
U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wywieszono na okres od 09.04.2013r do 02.05.2013r.


