WGN.6840.2.2022
WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559), art. 13 ust. 2 i art. 6 pkt 9 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne: Nr XLVIII/837/2022 z dnia 1 lutego 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowo Podgórne w formie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej
w Przeźmierowie, podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ
Adres nieruchomości

Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne

Oznaczenie geodezyjne

obręb Przeźmierowo, arkusz mapy 15, działka nr 1266/46

Księga wieczysta

PO1P/00099481/9 – właściciel Gmina Tarnowo Podgórne

Opis nieruchomości

gruntowa niezabudowana, położona w Przeźmierowie.

Przeznaczenie
nieruchomości w mpzp

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Przeźmierowie w rejonie ulic: Rynkowej, Sosnowej
i Modrzewiowej, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVII/630/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2021r., działka położona w
Przeźmierowie o nr ewid. 1266/46 znajduje się na obszarze przeznaczonym pod teren cmentarza – symbol ZC.

Forma i tryb zbycia

zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny – art. 13 ust. 2 w związku z art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899).

Nr działki

Powierzchnia
działki w m2

Wartość przedmiotu darowizny

Nabywca

1266/46

4536

135.626,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć
tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych)

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Parafia Świętego Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie

 Gmina Tarnowo Podgórne w drodze umowy darowizny na cel publiczny przekaże Parafii Rzymskokatolickiej pw. Parafia Świętego Antoniego Padewskiego
w Przeźmierowie, nieruchomość gminną oznaczoną jako działka niezabudowana położona w Przeźmierowie o nr ewid. 1266/46 o pow. 4536 m2, wartość przedmiotu
darowizny została oszacowana w operacie szacunkowym z 21 lutego 2022r. na kwotę 135.626,00 zł;

 strona obdarowana poniesie koszty notarialne i sądowe.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
ustala się do dnia 17 czerwca 2022 roku, tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej tut. urzędu w dniu 5 maja 2022 roku na okres 21 dni, tj. do dnia 27 maja 2022 roku.

