
Zarządzenie Nr 0050.52.2017
Wójta Gminy Lipie

z dnia 20 września 2017 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
(t.j. Dz.U.z 2016 r.  poz. 446 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 2016 r. poz. 2147 z późn.zm)

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących 
własność Gminy Lipie, wymienionych w wykazach stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam referentowi ds. gospodarki nieruchomościami, gruntami,  rolnictwa 
i leśnictwa.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia. 

  

 

Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.52.2017

Wójta Gminy Lipie

z dnia 20 września 2017 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm), Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE 
PRZETARGU

1 Położenie nieruchomości Kleśniska

2 Nr działki, 
obręb ewidencyjny 102, Kleśniska (0006)

3 Powierzchnia działki 0,3653 ha 

4 Nr księgi wieczystej CZ2C/00022776/9

5

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego / 
sposób zagospodarowania 
nieruchomości

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki, 
w studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lipie ustalono dla działki kierunki zagospodarowania -częściowo teren 
użytkowany rolniczo częściowo teren z dominacją zbiorowisk łąkowych

6 zapis w ewidencji gruntów RIVb (0,1394 ha); RV(0,2259ha)

7 opis nieruchomości
Działka ma kształt wydłużonego prostokąta. Przylega do drogi lokalnej 
o nawierzchni gruntowej. Działka położona jest z dala od centralnej części wsi. 
W jej otoczeniu znajdują się nieruchomości uprawiane rolniczo.

8 Cena nieruchomości 8.900,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

9 Forma i termin płatności W całości w pieniądzu w  PLN 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 wynosi  
21 dni, licząc od dnia wywieszenia  tj. 22 września 2017r.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 
42-165 Lipie pokój nr 21 lub pod numerem telefonu (34) 3188032-35 wew. 48 w godzinach pracy urzędu.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.52.2017

Wójta Gminy Lipie

z dnia 20 września 2017 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm), Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE 
PRZETARGU

1 położenie nieruchomości / obręb 
ewidencyjny miejscowość Kleśniska / Kleśniska (0006)

2

nieruchomość:
nr działek, powierzchnia 314/2 o pow. 0,0906 ha (RIVb)

319/2 o pow. 0,1838 ha (RIVb)
323/2 o pow. 0,2207 ha ( ŁIV)

3 Nr księgi wieczystej CZ2C/00022776/9

4

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego / 
sposób zagospodarowania 
nieruchomości

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, 
w studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lipie ustalono dla działek kierunek zagospodarowania -  teren 
z dominacją zbiorowisk łąkowych

5 opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi trzy działki ewidencyjne o nr 314/2,319/2,323/2 
o kształcie wydłużonego prostokąta, przedzielone dwoma rowami melioracji 
szczegółowej. Działki 314/2 i 323/2 przylegają do dróg lokalnych 
o nawierzchni gruntowej. Działka 319/2 nie posiada dostępu do drogi, położona 
jest między dwoma rowami melioracji szczegółowej oraz polami. 
Nieruchomość położona jest z dala od centralnej części wsi. W jej otoczeniu 
znajdują się nieruchomości uprawiane rolniczo oraz las.

6 Cena nieruchomości 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

7 Forma i termin płatności W całości w pieniądzu w  PLN 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 wynosi  
21 dni, licząc od dnia wywieszenia  tj. 22 września 2017r.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 
42-165 Lipie pokój nr 21 lub pod numerem telefonu (34) 3188032-35 wew. 48 w godzinach pracy urzędu.
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.52.2017

Wójta Gminy Lipie

z dnia 20 września 2017 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm), Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE 
PRZETARGU

1 położenie nieruchomości / obręb 
ewidencyjny miejscowość Wapiennik / Wapiennika (0017)

2

nieruchomość:
nr działek, powierzchnia 82/1 o pow. 0,1880 ha (RV)

82/5 o pow. 0,1424 ha (RV- 0,1249 ha; RVI - 0,0175 ha)

3 Nr księgi wieczystej CZ2C/00037527/7

4

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego / 
sposób zagospodarowania 
nieruchomości

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, 
w studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lipie ustalono dla działek kierunek zagospodarowania -  teren 
projektowanych dolesień

5 opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi dwie działki ewidencyjne o nr 82/1 i 82/5 o kształcie 
zbliżonym do czworokąta. Nieruchomość położona jest z dala od centralnej 
części wsi. W jej otoczeniu znajdują się nieruchomości uprawiane rolniczo, 
zadrzewienia oraz zabudowania. Nieruchomość jest częściowo zadrzewiona 
i nie posiada dostępu do drogi.

6 Cena nieruchomości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy  złotych 00/100)

7 Forma i termin płatności W całości w pieniądzu w  PLN 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 wynosi  
21 dni, licząc od dnia wywieszenia  tj. 22 września 2017r.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 
42-165 Lipie pokój nr 21 lub pod numerem telefonu (34) 3188032-35 wew. 48 w godzinach pracy urzędu.
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