
 

Zarządzenie Nr 226/2020 

Wójta Gminy Gidle 

z dnia 15  grudnia  2020 roku 

 
 

w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

 

 

 

 

               Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym / Dz.U. z 2020, poz. 713 /  oraz art.34, 35, i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2020 r.  poz.65/, Uchwały Nr. XIII/76/19  Rady 

Gminy w Gidlach z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia zasad zbywania,  

nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub  

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ,  Wójt Gminy 

Gidle zarządza co następuje: 

 

                                                § 1 

 

Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomość 

gruntową  położoną w  obrębie  geodezyjnym  Wojnowice wymienioną w wykazie 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

                                                                       § 2 

 

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Gminy w Gidlach ul. Pławińska 22 oraz w miejscu położenia nieruchomości. 

Informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie BIP. 

 

                                                                       § 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy  

 

Lech Bugaj 



                                                                                Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/2020 

 

 

 

 

 

                                                       Wykaz 

                       nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

           Na podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  

gospodarce  nieruchomościami  ( Dz.U. z  2020r.   poz. 65)  Wójt Gminy Gidle  

podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  

sprzedaży  w  drodze  przetargu ustnego nieograniczonego 

 

                                                           I 

 

1. Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w miejscowości Wojnowice  gmina 

Gidle obręb Wojnowice  działka nr  229  o pow. 1,13 ha stanowiące własność 

Gminy Gidle. 

 

2. Stan prawny uregulowany jest Decyzją SP.VII.7723/R//461/2003/DL 

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 17 000 zł. 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 

podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 powołanej na wstępie ustawy, winny złożyć 

wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność  w tut. Urzędzie 

w terminie  6  tygodni  od daty opublikowania wykazu.                                     
 


