ZARZĄDZENIE Nr I/102/2019
WÓJTA GMINY Dobre
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie
bezprzetargowym oraz do oddania w użyczenie
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571), art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2,
art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309), w
związku z uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 31 stycznia 2011 r. w
sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata. (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. Nr 57, poz. 384), zarządzam co następuje:
§ 1. Przeznaczam do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną
w Dobrem, stanowiącą gminny zasób nieruchomości, wymienioną w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 następuje na wniosek i na rzecz jej
użytkownika wieczystego.
§ 3. Przeznaczam do oddania w użyczenie nieruchomości, stanowiące gminny zasób
nieruchomości, wymienione w załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykazy, o których mowa w § 1 i § 3 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Dobre na okres 21 dni począwszy od dnia 26.08.2019 r. do dnia
16.09.2019 r., a informację o ogłoszeniu wykazów podaje się w prasie lokalnej oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie Dobre i sołectwie Byczyna oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy Dobre .
§ 5. Wykonanie Zarządzenia
i gospodarowania nieruchomościami.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
Wójt
Stefan Śpibida

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr I/102/2019
Wójta Gminy Dobre
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

RGIK.BiGN.6840.1.2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
w trybie bezprzetargowym
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz.
801, poz. 1309),
Wójt Gminy Dobre podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do zbycia w trybie bezprzetargowym.
Przedmiotem wykazu jest:
1) Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość położona w obrębie Dobre gm. Dobre,
oznaczona w ewidencji gruntów nr 70/20, o pow. 0,6595 ha, oznaczona jako Bi –
inne tereny zabudowane, stanowiąca własność Gminy Dobre, w użytkowaniu
wieczystym Gminnej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dobrem, dla której w Sądzie
Rejonowym w Radziejowie jest urządzona księga wieczysta WL1R/00009314/8.
2) Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi
wojewódzkiej Nr 266 relacji Ciechocinek – Sompolno. Nieruchomość ma kształt
kwadratu i równinne ukształtowanie.
3) Przeznaczenie nieruchomości: Na nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego przez Radę Gminy Dobre Uchwałą
Nr XXV/160/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. – działka nr 70/20 położona jest w strefie
wielofunkcyjnej mieszkaniowo-produkcyjno-usługowej (W) o funkcji terenów
zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U. Nieruchomość w użytkowaniu
wieczystym do dnia 09 stycznia 2095 r.
4) Termin zagospodarowania, bezpośrednio po nabyciu nieruchomości.
5) Cena nieruchomości stanowi różnicę pomiędzy
wartością prawa własności
nieruchomości (113 240,00 zł netto), a kwotą równą wartości prawa użytkowania
wieczystego tej nieruchomości (68 670,00 zł netto) i wynosi netto 44.570,00 złotych
netto wg operatu szacunkowego z dnia 21.01.2019r. i obowiązujący podatek VAT.
Opłaty notarialne i sądowe, których wysokość określa notariusz, ponosi przyszły
nabywca nieruchomości.
6) Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie
bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego, zgodnie z art. 32 ust. 1 i 1a
oraz art. 37 ust. 2 pkt 5 u.g.n.
7) Cenę nieruchomości należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym spisanie
umowy kupna-sprzedaży.
8) Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2018.2204 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr I/102/2019
Wójta Gminy Dobre
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

RGIK.BiGN.6850.4.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz.
801, poz. 1309),
Wójt Gminy Dobre podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 10 lat
1.
1) Pomieszczenia użytkowe o funkcji sportowej, o powierzchni 77 m2, znajdujące się w
budynku położonym na stadionie sportowym w Dobrem przy ul. Szkolnej 2b, na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 121/6, stanowiącej własność Gminy Dobre, dla
której urządzona jest księga wieczysta Nr WL1R/00006054/6 oraz wyposażenie,
przeznaczone do oddania w użyczenie Międzyzakładowemu Gminnemu Klubowi
Sportowemu „Lech” w Dobrem.
2) Pomieszczenia przeznaczone pod działalność sportową, kulturalno-oświatową.
3) Termin zagospodarowania nieruchomości - po podpisaniu umowy użyczenia, jednak nie
wcześniej niż 01.07.2020 r.
4) Wysokość opłat z tytułu użyczenia – bezpłatne użyczenie.
5) Pomieszczenia zostały przeznaczone do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej
na okres do dziesięciu lat.

