LARZ, |DZENIE NR OA.005 0.40.2021

BURMISTRZA MIASTA KOLA
zdnia 18 marca 2021r.
w sprawie sprzedaZy nieruchomo3ci gruntowej niezabudowanej poloionej w Kole w rejonie ulicy
Dqbskiej wrazzustanowieniem slu2ebnoSci drogowej oraz ustalenia ceny sprzedaZy nieruchomoSci

o samorzqdzie gminnym (tj.
Dz,lJ.z2020r.,poz.7l3zezm.)iart,13ust. 1,art.35ust. li2,art.37ust. l,art.40ust.lpktliust.3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo$ciami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy

z

dnia 8 marca 1990 roku

zm.) orazuchwaly Nr XXXIVi34ll2Ozt Rady Miejskiej Kola z dnia 24 h$ego 2021 r. sprawie wyraZenia
zgody na sprzedal nieruchomoSci gruntowej niezabudowanej, poloZonej w Kole w rejonie ulicy D4bskiej
wraz zustanowieniem sluzebnoSci drogowej, Burmistrz Miasta Kola zarzqdzq co nastgpuje:

$ 1. Postanawia sig zbyi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoS6 gruntow4
niezabudowanq oznaczon4 nr geodezylnym dzialki 39132 (ark mapy 39) o pow. 0,1490 ha polohonq
w Kole w rejonie ulicy D4bskiej wraz z ustanowieniem sluzebno6ci drogowej dla kt6rej S4d Rejonowy
w Kole, Wydzial, Ksi4g Wieczystych prowadzi KW Nr KN1K/0001954519, na zbycie kt6rej zgodg
wyrazila Rada Miej ska Kola.
$ 2. Ustala sig ceng dla nieruchomoSci okreSlonej w $ 1 na kwotg:
110 000,00 zl + 25 300,00 zl (23oh VAT) 135 300,00 zl
(slownie: sto trzydzie6ci pigd tysigcy trzysta zlotych 00/100)

:

$ 3. Wykaz nieruchomoSci zawieraj4cy nieruchomoS6 przezrraczon4 do sprzeduiry,, o kt6rej mowa
w $ 1 stanowi zattqcznik do niniejszego zarzqdzenia.
$ 4. Wykaz nieruchomoSci zawieraj4cy nieruchomoS6 przeznaczorr4 do sprzedaLy, o kt6rej mowa
w $ 1 podlega wywieszeniu na okres 2l dni na tablicy ogloszeri w Urzgdzie Miejskim w Kole,
a informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomoSci poprzez ogloszenie
w prasie lokalnej, takhe na stronie internetowej urzgdu.

$ 5. Wykonanie zarz4dzenia powierza sig Naczelnikowi Wydzialu Gospodarki NieruchomoSciami

i Spraw Lokalowych.
$ 6. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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