ZARZĄDZENIE NR 109/2018
WÓJTA GMINY WEJHEROWO
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo,
przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, 650, 1000, 1089), zarządzam co
następuje:
§ 1. 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanych wzałączniku do
niniejszego zarządzenia, stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży.
2. Wykaz, o którym mowa w ust 1, wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej tut. Urzędu.
3. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie
lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Henryk Skwarło
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Załącznik do zarządzenia Nr 109/2018
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
Lp.

Obręb

Nr ewid.
działki

Powierzchnia
w ha

Nr księgi
wieczystej

Cena
nieruchomoś
ci netto w zł

1.

Bolszewo

439/15

0,0068 ha, w tym
użytki i klasy: RV

GD1W/00030050/1

8.350,00 zł

439/24

0,0051 ha, w tym
użytki i klasy: RV

2.

Bolszewo

GD1W/00030050/1

6.300,00 zł

Przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego

Ha.7.MN,U - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
zabudowy usługowej

Ha.7.MN,U - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
zabudowy usługowej

Wymienione w wykazie nieruchomości:
1) 439/15 i 439/24 oznaczone zostały symbolem Ha.7.MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej.
Przedmiotowe nieruchomości są niewielkie i nie mają dostępu do drogi publicznej. Ze względu na ich
wielkość i kształt oraz brak dojazdu nie ma możliwości ich samodzielnego zagospodarowania. Nieruchomości
są w kształcie zbliżonym do prostokąta. Nieuzbrojone. W ulicy Sienkiewicza sieć wodociągowa, gazowa,
energetyczna i kanalizacji sanitarnej.
Księga wieczysta GD1W/00030050/1 posiada wpisy w dziale księgi wieczystej I-SP i III, ale nie
dotyczą one nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Rada Gminy Wejherowo uchwałą NR
XLIII/522/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości
Bolszewie wyraziła zgodę na ich sprzedaż. Działki mają zostać zbyte w trybie ograniczonego przetargu
ustnego, którego termin zostanie ogłoszony odrębnym zawiadomieniem. Niezależnie od podanych powyżej
informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym
nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością
zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji
planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów
wznowienia znaków granicznych działki. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic, nabywca dokona
tego na swój koszt.
2) Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej prawem wysokości.
3) Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć do dnia 25 września 2018 r.
stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Wejherowo.
4) Szczegółowych informacji o nieruchomościach objętych niniejszym wykazem, można uzyskać w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa
1, tel. 58 738 67 51 lub 58 672/97-07.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 10 sierpnia 2018 r. do dnia 3 września 2018 r.
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