
Zarządzenie Nr V/525/2009

Wójta Gminy Baranów

z dnia 27 lipca 2009 r.

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości,  stanowiących   własność  Gminy

Baranów przeznaczonych do sprzedaŜy w drodze przetargu nieograniczonego

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), zarządzam, co następuje:

§1

Z zasobu mienia komunalnego Gminy Baranów przeznacza się do sprzedaŜy w drodze

przetargu  nieograniczonego   nieruchomości,  będące  własnością  Gminy  Baranów,

wymienione w  wykazie nr 6/2009 stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2

Wykaz ogłasza się poprzez wywieszenie zarządzenia 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 Ŝycie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia nr V/525/2009
Wójta Gminy Baranów

z dnia 27 lipca 2009 r.

Wykaz Nr 6/2009

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  nieruchomości  gruntowe  niżej  wykazane  zostały  przeznaczone  do  sprzedaży 

w drodze przetargu nieograniczonego.

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 33/1 0,3110 ha ------- Działka położona 
na peryferiach 
Baranowa, 
wąska, długa, 
przylega jednym 
z wąskich boków 
do drogi polnej. 
Teren nie 
uzbrojony w 
urządzenia 
komunalne. 
Obecnie jest to 
nieużytek, 
zakrzaczony 
samosiejkami 
drzewostanu.

Tereny dolesień Sprzedaż Do dnia 08 września 2009 roku 5.000,00 zł



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

2. Baranów 93/2 0,0639 ha ------- Działka położona 
na peryferiach 
Baranowa, 
wąska, długa, 
przylega jednym 
z wąskich boków 
do drogi polnej. 
Kształt 
regularnego 
prostokąta, teren 
działki równy. 
Teren nie 
uzbrojony w 
urządzenia 
komunalne. 
Obecnie jest to 
nieużytek, 
zakrzaczony 
samosiejkami 
drzewostanu.

Tereny dolesień Sprzedaż Do dnia 08 września 2009 roku 1.500,00 zł


