
 
 
                                                                                                                                                                                                           

Z A R Z A D E N I E   NR 49 /2018 
                                               Wójta  Gminy w Mędrzechowie 

z dnia 26 lipca 2018 r. 
 
 
 
w sprawie  ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  i 
dzierżawy. 
                    
                  
                    Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o   samorządzie 
gminnym (tj. z 2018 poz. 994. ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia        21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 poz.121 poź. zm.) zarządzam co następuje : 
 

§ 1 
 
 
1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży,  
wymienionej w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

§ 2 
 
Wykazyo którym mowa  w   § 1 podlega  wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy  ogłoszeń     
w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie . 
 
Informację o wywieszeniu przedmiotowego wykazu podaje się do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej , na stronach  internetowych Urzędu  Gminy i w miejscach 
publicznych. 
 
 

§ 3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości. 
 
                                                                                                                                            
      
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
                                                                     



                                                                         Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2018  Wójta 
                                                                                        Gminy w Mędrzechowie z dnia  26  lipca 2018 r. 
                                                                                        w  sprawie  ogłoszenia  wykazu   nieruchomości  
                                                                                         przeznaczonej  do sprzedaży . 
 
 
WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ  DO SPRZEDAŻY  
 
1.Księga Wieczysta Nr TR1D/00044180/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 
2. Działka oznaczona  nr   341 o pow.  0.15  ha położona w  Kupieninie. 
3.Opis: działka w kształcie  zbliżona do trójkąta o nieregularnych granicach, posiada dostęp do drogi 
publicznej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane, zabudowa mieszkalno- zagrodowa 
oraz w dalszym sąsiedztwie tereny rolne niezabudowane. Teren całej działki stanowi nieużytek. 
Działka nie jest wyposażona w sieci infrastruktury technicznej, nie posiada ustabilizowanych punktów 
granicznych. 
 4.   Gmina nie posiada  obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego , nie została również 
wydana decyzja o warunkach zabudowy. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania  Przestrzennego   działka znajduje się w terenach stanowiący obszar wód 
stojących..                                                                                       
5. Cena   4.140,00zł   / słownie : cztery tysiące sto czterdzieści/ 
     
 Cenę nieruchomości należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym spisanie umowy kupna-sprzedaży 

6. Sprzedaż w trybie przetargu. 
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30.07.2018 r. do dnia 
20.08.2018 r. 
 
 Osoby , którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie  
art. 34 ust. 1 pkt.  1 , 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami   winny złożyć wniosek do Wójta Gminy  Mędrzechów o nabycie do 
dnia  11września 2018 r.   
 
                                                                           
 
 
                                                                         


