
Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice 
 Nr 0050.25.2014 z dnia 24.02.2014r. 

 
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 2013r.  

poz. 594),  

 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.),  

 uchwała Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 września 2012r. w 

sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości.   

 
 

 

    Z A R Z Ą D Z A M 

 
  § 1 

 

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowe niezabudowane, 

oznaczone ewidencyjnie jako działki nr: 

1) 1808/331 o powierzchni 0.0988 ha, ark. 5, obręb ewidencyjny Paniówki, 

2) 1810/331 o powierzchni 0.1034 ha, ark. 5, obręb ewidencyjny Paniówki, 

stanowiące własność Gminy Gierałtowice, dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach 

prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00074552/0. 

 

§ 2 

 

W/w nieruchomości zostały szczegółowo opisane 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 0050.25.2014 
z dnia 24.02.2014r. 

 

         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.   
 

Lp. 
 

Miejscow
ość, 

położenie 
 

 
Nr 

geodezyjny 
działki 

 
Pow. 

działki      
w m2 

 
Nr księgi 

wieczystej 

 
Opis nieruchomości 

 
Przeznaczenie 

nieruchomości w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 

przestrzennego 
 

 
Rodzaj 
zbycia 

 
Cena 

nieruchomości 
(netto) 

 
 
 

 
1 

 
Paniówki         
ul. Leśna 

 
1808/331 

 
988 

 
GL1G/00074552/0 

 
Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, nieogrodzona, 
obecnie teren zielony, lekko 

podniesiony w stosunku do drogi. 
Kształt działki nieregularny. Od 
strony północnej nieruchomość 
graniczy z terenami 
mieszkaniowymi (obecnie to 
tereny zielone) a od południa z 
zabudową mieszkaniową i 

terenami leśnymi. Bezpośrednio 
przy granicy południowej znajduje 
się nowo wybudowana 
przepompownia ścieków (teren 
ogrodzony i oświetlony) oraz 

będzie wybudowana stacja trafo. 

Dojazd do działki od ul. Leśnej 
przez działkę nr 1813/331, która 
została wydzielona jako droga 
wewnętrzna, obecnie 
nieutwardzona. Ulica Leśna 
charakteryzuje się niewielkim 

 
Tereny 
jednorodzinnej 
zabudowy 

mieszkaniowo – 
usługowej i 
zagrodowej-symbol 
terenu w planie MU 

 
Przetarg 

 
123 500 zł 



natężeniem ruchu. Uzbrojenie: 
energia elektryczna, wodociąg i 
gaz w ul. Leśnej. W drodze 
wewnętrznej nr  1813/331 
wykonane jest boczne odejście 
kanalizacji sanitarnej zakończone 
studnią S05/11.1. Podłączenie do 

kanalizacji uzależnione jest od 
wykonania przez PGK Sp. z o.o. z 
siedzibą w Przyszowicach 
fragmentu kanalizacji sanitarnej 

na odcinku od studni do działki. 
 

 
2 

 
Paniówki         
ul. Leśna 

 
1810/331 

 
1034 

 
GL1G/00074552/0 

 
Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona, 
obecnie teren zielony, lekko 
podniesiony w stosunku do drogi. 
Kształt działki regularny, zbliżony 

do prostokąta. Od strony 
północnej nieruchomość graniczy z 
terenami mieszkaniowymi 

(obecnie to tereny zielone) a od 
południa z zabudową 
mieszkaniową i terenami leśnymi. 
Bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej – ul. Leśnej.  Ulica 
Leśna charakteryzuje się 
niewielkim natężeniem ruchu. 
Uzbrojenie: energia elektryczna, 
wodociąg i gaz w ul. Leśnej. W 
drodze wewnętrznej nr  1813/331 

wykonane jest boczne odejście 
kanalizacji sanitarnej zakończone 

studnią S05/11.1.  Podłączenie do 
kanalizacji uzależnione jest od 
wykonania przez PGK Sp. z o.o. z 
siedzibą w Przyszowicach 
fragmentu kanalizacji sanitarnej 

na odcinku od studni do działki. 
 

 
Tereny 
jednorodzinnej 
zabudowy 
mieszkaniowo – 
usługowej i 

zagrodowej-
symbol terenu w 
planie MU 

 
Przetarg 

 
129 200 zł 



 

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

 Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni (od 24.02.2014r. do 18.03.2014r.).  

 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. 
 


