
 

ZARZĄDZENIE NR V/161/2007 

WÓJTA GMINY BARANÓW  

z dnia 14 grudnia 2007r. 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 

Baranów przeznaczonych do sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej na rzecz ich 

najemców 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr 
XIV/117/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie wyraŜenia zgody na 
sprzedaŜ lokali mieszkalnych - zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Przeznacza się do sprzedaŜy na rzecz dotychczasowych najemców wymienione w wykazie 

Nr 2/07 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia lokale mieszkalne.  

 

§ 2 
 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Baranów.   

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.  



Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr V/161/2007 

Wójta Gminy Baranów  
z dnia 14 grudnia 2007r. 

 
WYKAZ Nr 2/07 

 
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze 
zm.) Wójt Gminy Baranów podaje do publicznej wiadomości, Ŝe lokale mieszkalne niŜej wykazane zostały przeznaczone do sprzedaŜy w 
drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.  

 
Adres nieruchomości Baranów, ul. Rynek 1/1 Baranów, ul. Rynek 1/17 
Numer działki 914/4 914/4 
Oznaczenie nieruchomości: KW 
lub inny dokument własności 

KW nr 50273 KW nr 50273 

Powierzchnia nieruchomości  36, 30 m2 36, 30 m2 
Opis nieruchomości Samodzielny lokal mieszkalny  

z przynaleŜącą do niego piwnicą  
(2, 50 m2)  

Samodzielny lokal mieszkalny  
z przynaleŜącą do niego piwnicą 
(2, 50 m2) 

Przeznaczenie nieruchomości w 
planie miejscowym i sposób jej 
zagospodarowania 

Obszar zabudowy zagrodowej 
 i jednorodzinnej 

Obszar zabudowy zagrodowej 
 i jednorodzinnej 

Forma zbycia SprzedaŜ SprzedaŜ 
Cena nieruchomości 13 652,00 zł 13 652,00 zł 
Termin złoŜenia wniosku przez 
osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu tej 
nieruchomości na podstawie art. 
35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (6 tygodni) 

25 stycznia 2008r.   25 stycznia 2008r.   



 
WYKAZ Nr 2/07 

 
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze 
zm.) Wójt Gminy Baranów podaje do publicznej wiadomości, Ŝe lokale mieszkalne niŜej wykazane zostały przeznaczone do sprzedaŜy w 
drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.  

 
Adres nieruchomości Baranów, ul. Rynek 1/1 Baranów, ul. Rynek 1/17 
Numer działki 914/4 914/4 
Oznaczenie nieruchomości: KW 
lub inny dokument własności 

KW nr 50273 KW nr 50273 

Powierzchnia nieruchomości  36, 30 m2 36, 30 m2 
Opis nieruchomości Samodzielny lokal mieszkalny  

z przynaleŜącą do niego piwnicą  
(2, 50 m2)  

Samodzielny lokal mieszkalny  
z przynaleŜącą do niego piwnicą 
(2, 50 m2) 

Przeznaczenie nieruchomości w 
planie miejscowym i sposób jej 
zagospodarowania 

Obszar zabudowy zagrodowej  
i jednorodzinnej 

Obszar zabudowy zagrodowej 
 i jednorodzinnej 

Forma zbycia SprzedaŜ SprzedaŜ 
Cena nieruchomości 13 652,00 zł 13 652,00 zł 
Termin złoŜenia wniosku przez 
osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu tej 
nieruchomości na podstawie art. 
35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (6 tygodni) 

25 stycznia 2008r.   25 stycznia 2008r.   

 
 


