
Zarządzenie Nr V/628/2010 

Wójta Gminy Baranów 

z dnia 09 marca 2010 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy 
Baranów, przeznaczonych do sprzedaŜy. 
 
 
Na podstawie 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, ze zmianami), art. 13 ust. 1, art. 25   
ust. 1, 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), zarządzam co 
następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Z zasobu mienia Gminy Baranów, przeznacza się  do sprzedaŜy nieruchomości – 
grunty gminne, wymienione w  wykazie nr 3/2010 stanowiącym załącznik do 
zarządzenia. 

 
 
           § 2. 
 
Wykaz ogłasza się poprzez zamieszczenie na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy dnia  09 marca 2010 r. na okres 21 dni, tj. do dnia 29 marca 2010 r. 
 

§ 3. 
 

Informację o  wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu oraz BIP. 
 

§ 4. 
 

 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami. 
 

§ 5. 
 

 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 
 
 



Wykaz Nr 3/2010 
 
 

Na podstawie art. 35 ust. 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, Ŝe nieruchomości niŜej wykazane zostały przeznaczone do sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

L.p. PołoŜenie Nr  

działki 

Powierzchnia 

nieruchomości 

KW Opis  

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości 

i sposób jej 

zagospodarowa

nia 

Forma 

zbycia 

Termin do złoŜenia 

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 

 

1596/6 0,0430 ha 43441 Działka kształtu nieregularnego wieloboku.  
PołoŜona pomiędzy dwoma działkami 
zabudowanymi w centrum osady. Teren działki 
równy. Działka o małej powierzchni nie nadająca 
się do samodzielnej zabudowy. Teren uzbrojony     
w urządzenia komunalne. Na działce znajduje się 
budynek gospodarczy o pow. 22 m2, murowany na 
podmurówce z  bloczków betonowych. Ściany 
facjat z cegły ceramicznej. Strop drewniany na 
belkach drewnianych. Więźba dachowa drewniana, 
pokrycie płytami azbestowymi. Okienka i drzwi 
wejściowe do pomieszczeń i strychu drewniane 
typu gospodarczego z desek. Budynek składa się     
z dwóch pomieszczeń. Wybudowany w roku 1934. 
Nie uŜytkowany od wielu lat. 

Zgodnie ze 
studium działka 
połoŜona w 
obszarze 
zabudowy 
zagrodowej i 
jednorodzinnej 
 

SprzedaŜ Do dnia 20 kwietnia  
2010 roku 

28.000,00 zł 
(brutto) 

 


