
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2014
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 21 lutego 2014 r.

w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

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. 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.) oraz wykonaniem uchwały 
Rady Gminy Lipie nr XXXVI/326/2013 z dnia 17.05.2013r., nr XXi/141/2011 z dnia 20.12.2011 r. oraz 
XL/354/2013 z dnia 7.10.2013 r. 

Wójt Gminy Lipie 
zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokale mieszkalne mieszczące 
się w budynku położonym w Parzymiechach, ul. Ks. Bonawentury Metlera 4a, stanowiące własność Gminy Lipie, 
wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2.  Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe, położone 
w miejscowości Lindów, stanowiące własność Gminy Lipie, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 
2 do niniejszego zarządzenia. 

3.  Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, położoną 
w miejscowości Lindów, stanowiącą własność Gminy Lipie, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 
3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 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 0050.19.2014 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 21 lutego 2014 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 SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

Lp. Nr 
mapy

Nr 
działki Nr księgi wieczystej Powierzchnia 

działki 
Udział 

w gruncie
Położenie 

nieruchomości

Pow. 
użytkowa 

lokalu [m2]

Pow.  
pomieszczeń 

przynależnych 
[m2]

Cena 
nieruchomości 

netto [zł]
Opis nieruchomości

 1 2 3 4 5 6 7  7  

1 7 477/1 CZ2C/00035080/7 0,01640 ha 2628/10000 

ul. Ks. 
Bonawentury 
Metlera 4a, 

Parzymiechy 

39,12 23,90 28 891 

Lokal mieszkalny nr 1 jako 
przedmiot odrębnej własności 
położony na parterze budynku 

wielorodzinnego wraz 
z ułamkową częścią gruntu

2 7 477/1 CZ2C/00035080/7 0,1640 ha 2578/10000 

ul. Ks. 
Bonawentury 
Metlera 4a, 

Parzymiechy 

49,44 12,40 34 592 

Lokal mieszkalny nr 2 jako 
przedmiot odrębnej własności 
położony na parterze budynku 

wielorodzinnego wraz 
z ułamkową częścią gruntu

 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 21 lutego 2014 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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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2014 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 21 lutego 2014 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 SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Lp. Nr 
mapy 

Nr 
działki 

Nr księgi 
wieczystej 

Powierzchnia 
działki 

Położenie 
nieruchomości 

Cena 
nieruchomości 

(netto) 
Opis nieruchomości 

Forma 
i termin 
zapłaty 

1.  3  98/10  CZ2C/00034958/6  0,1925 ha  Lindów  31.994,00 zł 

Nieruchomość gruntowa, położona przy drodze 
powiatowej z oświetleniem ulicznym. 

W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Lindów oznaczona 

symbolem RM.MN, dla którego ustala się 
przeznaczenie - teren zabudowy zagrodowej 

i jednorodzinnej. 

W całości 
gotówką przed 
zawarciem aktu 

notarialnego. 

2.  3  98/11  CZ2C/00034958/6  0,1921 ha  Lindów  31.927,00 zł 

Nieruchomość gruntowa, położona przy drodze 
powiatowej z oświetleniem ulicznym. 

W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Lindów oznaczona 

symbolem RM.MN, dla którego ustala się 
przeznaczenie - teren zabudowy zagrodowej 

i jednorodzinnej. 

W całości 
gotówką przed 
zawarciem aktu 

notarialnego. 

 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 21 lutego 2014 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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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.19.2014 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 21 lutego 2014 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 SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Lp. Nr 
mapy 

Nr 
działki 

Nr księgi 
wieczystej 

Powierzchnia 
działki 

Położenie 
nieruchomości 

Cena 
nieruchomości 

(netto) 
Opis nieruchomości Forma i termin 

zapłaty 

1.  3  98/4  CZ2C/00046686/5  0,2171 ha  Lindów 33 

nieruchomość 
gruntowa 
36 429zł 

+ 
budynek 
59 821zł 

= 
Razem 96 250 zł 

Nieruchomość gruntowa zabudowana jednokondygnacyjnym 
z poddaszem częściowo użytkowym, murowanym budynkiem dawnego 

przedszkola o pow. zabudowy 197,00m2 oraz małym budynkiem 
gospodarczym.  Budynek  byłego przedszkola wymaga remontu. 

Przeznaczenie działki 98/4 w całości w planie miejscowym 
miejscowości  Lindów ustalono jako teren usług oświaty. Działka jest 
uzbrojona w sieć wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną własną, 

własnego centralnego ogrzewania oraz teletechniczną. 

W całości 
gotówką przed 
zawarciem aktu 

notarialnego. 

 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 21 lutego 2014 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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