
Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice 

Nr 0050.8.2013 z dnia 21.01.2013 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

 

Na podstawie:  

 art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.  

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

 art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  

 (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  

 Uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXV/190/12 z dnia 29 listopada 2012r. w 

sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości 

 

 

 

    Z A R Z Ą D Z A M 

 

  § 1 

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość zabudowaną budynkiem 

gospodarczym, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 1985/291 o powierzchni 0.0029 

ha, położoną przy ul. Osiedle w Chudowie, zapisaną w księdze wieczystej nr 

GL1G/00039642/1 Sądu Rejonowego w Gliwicach, stanowiącą własność Gminy 

Gierałtowice.   

 

§ 2 

W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego zarządzenia.  

 

  § 3 

Zatwierdzam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy w Gierałtowicach na okres 21 dni oraz poprzez zamieszczenie w 

Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie 

lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Chudów, Gierałtowice, Paniówki i 

Przyszowice. 

 

§ 4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 

Nr 0050.8.2013 
z dnia 21.01.2013r. 

 

         WYKAZ 

   NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 

podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.   

 

  Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

 Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni (od 21.01.2013 r. do 12.02.2013 r.).  

 Informację o zamieszczonych w wykazie działkach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach pokój 114, tel. 32 30 

11 364. 

Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w 

nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

 

 

 

 
Lp. 

 
Miejscowość, 

położenie 
 

 
Nr 

geodezyjny 
działki 

 
Pow. 

działki      
w m2 

 
Nr księgi 

wieczystej 

 
Opis nieruchomości 

 
Przeznaczenie 

nieruchomości w 
miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

 

 
Rodzaj zbycia 

 
Cena 

nieruchomo
ści netto 

 
 

 
1 

 
Chudów  

ul. Osiedle 

 
1985/291 

 
  29 

 
GL1G/00039642/1 

 

 
Nieruchomość w części ogrodzona, 
zabudowana częścią budynku 
gospodarczego, którego pozostała 
część leży na działce nr 1986/291. 

Brak dostępu do drogi publicznej jako, 

że nieruchomość nie będzie 
wykorzystywana jako odrębna 
nieruchomość.   

 
Tereny  
jednorodzinnej 
zabudowy 
mieszkaniowo-

usługowej i 

zagrodowej – 
symbol terenu w 
planie MU 
 

 
Sprzedaż na 
poprawę 
zagospodarowa
nia 

nieruchomości 

przyległej 

 
 9 300 zł 


