--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 20/2017
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
pisemnego nieograniczonego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/123/2005 z
dnia 30 września 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Jordanów Śląski

z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u j e:
§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży na własność nieruchomości stanowiące mienie Gminy
Jordanów Śląski, określone w wykazie stanowiący załącznik Nr 1, który zawiera istotne dane
na temat nieruchomości, oraz sposobu zagospodarowania.
§ 2.
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz określający warunki sprzedaży nieruchomości, o którym
mowa w § 1.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i wraz z nim
podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów Śl.
oraz podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Gminy Jordanów Śl. pod
adresem www.jordanowslaski.pl. i lokalnej gazecie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Jordanów Śląski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jordanów Śl. Nr 20/2017 z dnia 21.08.2017r. w sprawie
sprzedaży nieruchomości na własność w drodze przetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jordanów Śląski, przeznaczonych do
sprzedaży, ogłoszony w dniu 21 sierpnia 2017 r.
Lp.

Nr działki, powierzchnia
położenie

1.

171 pow. 0,11 ha,
Piotrówek

Obręb

księga wieczysta

opis nieruchomości i przeznaczenie

Piotrówek
KW
Działka znajduje się na obszarze
gmina
WR1T/00016145/1 przeznaczonym w MPZP jako 4MN/8 - tereny
Jordanów Śląski
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wartość wywoławcza
/brutto /
22231,00 zł.

1. Powyższy wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w dniu wydania zarządzenia.
2. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 przysługuje roszczenie do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu jeżeli złożą uzasadniony
wniosek w terminie do 6 tygodni.
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