
ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2012
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny 

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 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz wykonaniem uchwały Nr XXIX/240/2012 
Rady Gminy Lipie z dnia 21 września 2012 r. 

Wójt Gminy Lipie 
zarządza, co następuje: 

§ 1. Przeznaczam do zbycia w formie darowizny nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Albertów, 
stanowiącą własność Gminy Lipie, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lipiu, 
ogłoszenie o wykazie zmieszczone zostanie w prasie lokalnej i na stronie internetowe Urzędu Gminy. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam młodszemu referentowi ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki 
gruntami. 

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Lipie 

Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.84.2012 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy 
Lipie podaje do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W FORMIE DAROWIZNY 

 

Lp. Nr 
mapy 

Nr 
działki Nr księgi wieczystej Powierzchnia 

działki 
Położenie 

nieruchomości 
Cena 

nieruchomości 

Informacja 
o przeznaczeniu do 

sprzedaży 
Opis nieruchomości 

1. 5 243/4 CZ2C/00023517/3 0,2749 ha Albertów 45.688,00 
Darowizna 

nieruchomości na 
rzecz OSP Albertów 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. 
W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego oznaczona jest symbolem 

RM.MN - teren zabudowy mieszkaniowej oraz 
usług komercyjnych i nieuciążliwej działalności 

gospodarczej. Przewaga zabudowy 
zagrodowej. 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wywieszenia wykazu upływa po 21 dniach od dnia 27.12.2012 roku. 

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie pokój nr 3 lub pod numerem telefonu (34) 
3188033 wew. 45 w godz. 7.30 – 15.30. 
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