
Zarządzenie Nr V/595/2009 
Wójta Gminy Baranów 

z dnia 17 grudnia 2009 roku 
 
 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność 

Gminy Baranów przeznaczonych do sprzedaży. 

 

 

          Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35 

ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 4 pkt 4 uchwały Nr 

XXXVII/321/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 

czas nieoznaczony (Dz.Urz. Woj. Lubel. z 2009r. Nr 109, poz. 2478 ze zm.) - 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
Z zasobu mienia komunalnego Gminy Baranów przeznacza się do sprzedaży lokal 

mieszkalny wymieniony w wykazie Nr 7/2009, stanowiącym załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. 

Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Baranów na okres 21 dni tj. od dnia 17 grudnia 2009 roku do dnia 8 stycznia 2010 

roku. 

 
§ 3. 

Informacje o wywieszeniu wykazu podać do publicznej wiadomości, zgodnie z 

przepisem art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. gospodarki komunalnej UG 

Baranów. 

 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do 

Zarządzenia Nr V/595/2009 

Wójta Gminy Baranów 

z dnia 17 grudnia 2009 roku 

 

WYKAZ Nr 7/2009 
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 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, że lokal mieszkalny niżej wykazany został 

przeznaczony do sprzedaży. 

 

Położenie: Baranów, ul. Zagrody 66/4 

 

Nr działki: 2728 

 

Powierzchnia lokalu: 29,20 m² oraz komórka przynależna do lokalu o pow.  6,48 m² 

 

KW: 83712 

 

Opis nieruchomości: Lokal położony na parterze, w skład lokalu wchodzą pokój i 
kuchnia. Do lokalu przynależy komórka – składzik gospodarczy. 
 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: obszar zabudowy 
jednorodzinnej i zagrodowej 
 

Forma zbycia: sprzedaż 

 

Cena: 4.428,00 zł ( słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych ) 
 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na podstawie art.  34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 
2603 ze zm.) upływa dnia 1 lutego 2010 roku. 

 
 

 

 
 
 

 
 


