
ZARZĄDZENIE NR IP.0050.269.2018 

Wójta Gminy Grodziec 

z dnia 27 marca 2018  roku 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec 

przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 2017 

r., poz. 1875 ze zm.),  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), w wykonaniu Uchwały nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Grodziec  

z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Mokre, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  numer 

486/1 obręb Junno,  Wójt Gminy Grodziec zarządza, co następuje: 

 

§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość, opisaną w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 wywiesza się  na okres 21 dni, tj. od dnia 27.03.2018 r. do dnia 

18.04.2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grodziec, a ponadto informację o wywieszeniu 

tego wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP,  w prasie lokalnej i na stronie 

internetowej urzędu. 

  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Grodziec. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia wykazu. 

  

 

 

 

 

         /-/ Anna Andrzejewska 

          Wójt Gminy Grodziec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na okres 21 dni, 

tj. od dnia 27 marca 2018 r. do dnia 18  kwietnia 2018 r., ponadto informacja o wywieszeniu wykazu 

podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu. 

 

Po dniu 09 maja 2018 r. może zostać sporządzony protokół w sprawie sprzedaży przedmiotowej 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

  

Przedmiotowa nieruchomość jest sprzedawana w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 

pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.). Sprzedaż 

nieruchomości ma na celu powiększenie i poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości  

przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 487 obręb Junno. 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 

na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mija dnia 09 maja  

2018 r. Informacje na temat sprzedaży ww. działki można uzyskać w Urzędzie Gminy Grodziec,  pokój 

nr 11 (Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego), tel. 063 248 55 00 wew. 25 

 

 

 

Wywieszono dnia: 

  

 

Zdjęto dnia: 

  

  

  

         /-/ Anna Andrzejewska 

          Wójt Gminy Grodziec 

 


