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Zarządzenie nr 73/W/06 

Wójta Gminy Zębowice 

z dnia 17 lipca 2006 r. 
w sprawie zbycia nieruchomości. 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm. /, oraz uchwały Nr X/71/95 

z dnia 30 czerwca 1995r. w sprawie określenia zasad zarządu mieniem gminy, zarządzam co 

następuje: 

§ 1 
Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość określoną w wykazie Nr 1 tj. działki nr 780 z k.m. 3 

położonej w obrębie Radawie, stanowiącą mienie Gminy Zębowice. 

§ 2 
1. Podać do publicznej wiadomości wykazy określające warunki sprzedaży 

nieruchomości, o których mowa w § 1 poprzez wywieszenie w siedzibie urzędu, oraz 

zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz gazecie 

lokalnej. 

2. Wykazy o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część niniejszego 

zarządzenia,które podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

UrzęduGminy Zębowice, oraz na stronie internetowej w BIP. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  

  

Wykaz  Nr 1 do Zarządzenia nr   73 /W/06  Wójta Gminy Zębowice z dnia  17.07.2006r. 

  

  

            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , do oddania w użytkowanie 

wieczyste , użytkowanie , najem lub dzierżawę / Dz. U. Nr 261 , poz. 2603 , art. 35 ust. 1 i 2 / 

. 

l.p. określenie dane o nieruchomości 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi 

wieczystej oraz katastru nieruchomości 

Kw  nr 45040 

działka nr 780,  k.m. 3 obręb Radawie 

2. Powierzchnia nieruchomości                  o pow. 0,0188 ha  

  

3. 

  

Opis nieruchomości 

    przedmiotem sprzedaży  są 

  

-tereny mieszkaniowe 

  

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie 

miejscowym i sposób jej zagospodarowania 

Wobec braku aktualnego planu 

zagospodarowania przestrzennego , 

działka powinna zachować funkcję 

zgodnie z ustaleniami uchwalonego 

„Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 



Zębowice” / Uchwała Rady Gminy 

Zębowice Nr XXIII/155/05 z dnia 27 

stycznia 2005r./. 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości nie dotyczy 

  

6. 

  

Cena nieruchomości 

  

cena gruntu  działki        -     1950,00 zł , 

koszty wyceny                -     300 ,00 zł , 

wypis i wyrys z mapy     -      120,50  zł    

wartość nieruchomości   -     2370,50 zł. 

                                                    + VAT 

  Wysokość stawek procentowych opłat          

z tytułu użytkowania wieczystego 

  

nie dotyczy 

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania , 

najmu , lub dzierżawy 

  

nie dotyczy 

  

9. 

  

Terminy wnoszenia opłat 

  

  

jednorazowo przed  zawarciem 

aktu notarialnego  

10. Zasady aktualizacji opłat nie dotyczy 

11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży ,  

do oddania w użytkowanie wieczyste ,  

użytkowanie , najem lub dzierżawę . 

sprzedaż notarialna 

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby ,  

którym przysługuje pierwszeństwo w 

nabyciu nieruchomości na podstawie 

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 . 

  

                       6 tygodni  

  

  

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i sołectwa w okresie 

od  17 – 07 -  2006  r.  do  07 – 08- 2006  

r.                                                                                                           
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