OGLOSZENIE
WOJT GMINY BABOSZEWO
INFORMUJE
Dzialaj~c

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021r. poz. 1899 ze zm.) na okres 21 dni
tj. od dnia 13.12.2021 r. do dnia 3.01.2022 r. zostanie wywieszony na tablicy
ogloszen w siedzibie
zamieszczony

na

Urz~du

stronie

Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A oraz
internetowej

przeznaczonych do wniesienia jako wklad
P61nocne Mazowsze Sp. z 0.0. z

siedzib~

Urz~du,
niepieni~zny

w Ciechanowie,

wykaz

nieruchomosci

(aport) do sp61ki SIM
stanowi~cych

Gminy Baboszewo.
Szczeg610we informacje w sprawie udzielane s~ w pokoju nr 29.
Tel. (023) 66110 91 w.39.

wlasnosc

ZARZl\DZENIE Nr ORG.0050.85.2021
Wojta Gminy Baboszewo
z dnia 10 grudnia 2021 roku
w sprawie sporzi!dzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu
nieruchomosci przeznaczonych do wniesienia jako wldad niepieni~zny
(aport) do spolki SIM Pomocne Mazowsze Sp. z 0.0. z siedzibi!
w Ciechanowie

Dzialajqc na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku
o samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2021 r., poz. 1372) art. 35 Ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2021 r.,
poz. 1899 ze zm.)

Zarzi!dzam co nast~puje:

§1
Sporzqdza si~ wykaz nieruchomosci stanowiqcych wlasnosc Gminy Baboszewo,
przeznaczony do zbycia, kt6ry stanowi zalqczniki do Zarzqdzenia

§2
Wykaz, 0 kt6rym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen
w Urz~dzie Gminy Baboszewo przez okres 21 dni, opublikowaniu
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej "Ploilszczak" .
§3

Wykonanie Zarzqdzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Planowania
Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomosciami i Odpadami Komunalnymi,
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa.
§4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem

podj~cia.

W6JT
mgr into Bogdan

J~ PietruszI!Wski

WOJT
GMINY BABOSZEWO

Zalqcznik do Zarzqdzenia
W6jta Gminy Baboszewo
Nr ORG.0050.85.2021
z dnia 10.12.2021 r.

Wykaz nieruchomosci stanowi'lcej wlasnosc Gminy Baboszewo przeznaczonej
do wniesienia jako wklad niepieni~:iny (aport) do sp61ki 81M P61nocne
Mazowsze 8p. z 0.0. z siedzib'l w Ciechanowie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) W6jt Gminy Baboszewo
podaj e do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci przeznaczonej do wniesienia
jako wklad niepieni~zny (aport) do sp6lki SIM P6lnocne Mazowsze Sp. z 0.0 .
z siedzibct w Ciechanowie
---- -

Oznaczenie nieruchomosci
Lp.

Nr
dzialki

Nr

Ksil~ga

obr~bu

Wieczysta

Pow.
dzialki
(ha)

Polozenie
i opis dzialki

Forma
Sposob
zagospodarowania zbycia
nieruchomosci,pr z I
eznaczenie
nieruchomosci

I

-

1.

273/4

Nfl

PLIL1

Baboszewo

00018679/0

0,40

Niezabudowana Dla terenu
Wklad
nieruchomosc
obejmujC!cego
niepieni~
gruntowa
nieruchomosc brak zny
polo zona w
(aport)
obowiC!zujC!cego
Baboszewie ul. miejscowego planu do sp61ki
Przemyslowa.
zagospodarowani a SIM
przestrzennego.
P61nocne
Teren dzialki
I Mazowsz
rowny i plaski,
Okreslenie
wjazd z ul.
e
przeznaczenia
Przemyslowej.
Sp. z 0.0.
terenu moze
Bezposrednie
nastc!pic w trybie
z
silsiedztwo
siedzibil
post~powania
stanowi
administracyjnego w
zabudowa
przewidzianego
Ciechano
mieszkaniowa
dla wydania
wie
jednorodzinna
decyzji a
po przeciwnej
warunkach
stronie ulicy
zabudowy i
Przemyslowej
zagospodarowania
zabudowa
terenu. Dla
uslugowa.
przedmiotowego
terenu zostal
zlozony wniosek
wydanie decyzji a
warunkach
zabudowy
ustalajC!cy warun
zabudowy i
zagospodarowani
I

I

I
I
c--L

ter enu dla
zamierzenia
in westycyjnego
pn. " Budowa
bu dynku
wi elorodzinnego 3
ko ndygnacyjnego"

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od 13 grudnia 2021 r. do
3 stycznia 2022 r .na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Gminy Baboszewo przy
ul. Warszawskiej 9A.
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 f. 0 gospodarce
nieruchomosciami, mogq zlozyc wniosek 0 nabycie nieruchomosci w terrninie
6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Wniesienie aportu zwolnione z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw.
z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug (Dz. U.
2011 r. poz. 177. 1054 ze zm.).

~

mgr int. Bogdan Janusz Piettusrcwsr-

