
Zarządzenie Nr V/524/2009

Wójta Gminy Baranów

z dnia 27 lipca 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących  własność Gminy 

Baranów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich 

najemców

Na  podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
w wykonaniu uchwały Nr XXXVII/317/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2009 
r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych -  zarządzam, co następuje:

§1

Z  zasobu  mienia  komunalnego  Gminy  Baranów  przeznacza  się  do  sprzedaży  na  rzecz 

dotychczasowych najemców w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne, będące własnością 

Gminy Baranów, wymienione w  wykazie nr 5/2009 stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2

Wykaz ogłasza się poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy dnia 

27 lipca 2009 r. na okres 21 dni, tj. do dnia 17 sierpnia 2009 r.

§3

Informację o  wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 

w prasie lokalnej,  na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy. 

 §4

 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia nr V/524/2009
Wójta Gminy Baranów

z dnia 27 lipca 2009 r.

Wykaz Nr 5/2009

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze 

zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) 

Wójt Gminy Baranów podaje do publicznej wiadomości, że lokale mieszkalne niżej wykazane zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

L.p. Położenie Nr 

działki

Powierzchnia

nieruchomości

KW Opis 

nieruchomości

Przeznaczenie 

nieruchomości  

i sposób jej  

zagospodarowania

Forma zbycia Termin do złożenia 

wniosku przez osoby,  

którym przysługuje 

pierwszeństwo w 

nabyciu nieruchomości  

na podstawie art. 34 

ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy 

o gospodarce 

nieruchomościami

Cena

nieruchomości

1. Baranów 

ul. Zagrody 

66/4

2728 29,20  m2

+6,48  m2 

(komórka)

83712 Lokal położony na parterze. Składa 
się z 1 pokoju i kuchni. 
Powierzchnia użytkowa 29,20 m2. 
Do lokalu przynależy komórka o 
powierzchni  6,48 m2. 

Obszary zabudowy 
jednorodzinnej 
i  zagrodowej

Sprzedaż Do dnia 08 września 
2009 roku

4.428,00

2. Baranów

ul. Zagrody 

66/5

2728 43,32  m2

+6,48  m2

(komórka)

83712 Lokal położony na parterze. Składa 
się z 2 pokoi i kuchni. Powierzchnia 
użytkowa 43,32 m2. Do lokalu 
przynależy komórka o powierzchni 
6,48 m2.

Obszary zabudowy 
jednorodzinnej 
i zagrodowej

Sprzedaż Do dnia 08 września 
2009 roku

6.556,00



L.p. Położenie Nr 

działki

Powierzchnia

nieruchomości

KW Opis 

nieruchomości

Przeznaczenie 

nieruchomości  

i sposób jej  

zagospodarowania

Forma zbycia Termin do złożenia 

wniosku przez osoby,  

którym przysługuje 

pierwszeństwo w 

nabyciu nieruchomości  

na podstawie art. 34 

ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy 

o gospodarce 

nieruchomościami

Cena

nieruchomości

3. Baranów 

ul. Zagrody 

66/9

2728 18,30  m2

+6,48  m2 

(komórka)

83712 Lokal położony na parterze. Składa 
się z kuchni i łazienki wykonanej 
przez lokatora na własny koszt. 
Powierzchnia użytkowa 18,30 m2. 
Do lokalu przynależy komórka o 
powierzchni  6,48 m2.

Obszary zabudowy 
jednorodzinnej 
i zagrodowej

Sprzedaż Do dnia 08 września 
2009 roku

2.775,00

4. Baranów

ul. Zagrody 

68/2

2728 37,72  m2

+6,48  m2 

(komórka)

83712 Lokal położony na parterze. Składa 
się z 1 pokoju i kuchni. 
Powierzchnia użytkowa 37,72 m2. 
Do lokalu przynależy komórka o 
powierzchni  6,48 m2.

Obszary zabudowy 
jednorodzinnej 
i zagrodowej

Sprzedaż Do dnia 08 września 
2009 roku

5.720,00

5. Baranów

ul. Zagrody 

68/3

2728 43,31  m2

+6,48  m2 

(komórka)

83712 Lokal położony na parterze. Składa 
się z 2 pokoi i kuchni oraz łazienki 
wykonanej na własny koszt przez 
lokatora. Powierzchnia użytkowa 
43,31 m2. Do lokalu przynależy 
komórka o powierzchni  6,48 m2.

Obszary zabudowy 
jednorodzinnej 
i zagrodowej

Sprzedaż Do dnia 08 września 
2009 roku

6.568,00


