
Zarządzenie Nr V/63/2007 

Wójta Gminy Baranów 

z dnia 01 czerwca 2007 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Baranów 
przeznaczonej do sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 25 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, póz. 2603), zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Z zasobu mienia komunalnego Gminy Baranów przeznacza się do sprzedaŜy w drodze 
bezprzetargowej nieruchomość połoŜoną w obrębie ewidencyjnym Baranów, stanowiącą 
działkę nr 1609/8 o powierzchni 0,0008 ha na rzecz samoistnego posiadacza Pana Jana 
Litwinka. 

 
§ 2 

 
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz numer 1/07 nieruchomości stanowiących 
załącznik do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie 
Urzędu Gminy Baranów. 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 



Załącznik do 
Zarządzenia Nr V/63/2007 
Wójta Gminy Baranów 
z dnia 01 czerwca 2007 r. 

Wykaz nr 1/07 

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2004 r. nr 261, póz. 2603 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Baranów podaje do 
publicznej wiadomości, Ŝe nieruchomości niŜej wykazane zostały przeznaczone do sprzedaŜy      w 
drodze bezprzetargowej na rzecz posiadacza samoistnego, legitymującego się prawem 
pierwszeństwa w nabyciu. 

 
Adres nieruchomości Baranów, ul. Michowska 2 
Numery działek 1609/8 
Oznaczenie nieruchomości: KW lub innny 
dokument własności 

PS.NS.174/68 

Powierzchnia nieruchomości 0,0008 ha 
Opis nieruchomości Zabudowana 
Przeznaczenie nieruchomości w planie 
miejscowym i sposób jej zagospodarowania 

Usługi publiczne i komercyjne 

Forma zbycia SprzedaŜ 
Cena nieruchomości 107,00 zł 
Termin złoŜenia wniosku przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (6 tygodni) 

13 lipca 2007 r. 

 

 

 


