
ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2012
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie wykazu nieruchomości 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 XVII/97/2008 z dnia 28.03.2008 r. 

Wójt Gminy Lipie 
zarządza, co następuje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 1 położony 
w budynku przy ul. Czereśniowej 10 w Lipiu stanowiący własność Gminy Lipie, wymieniony 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, 
ponadto ogłoszenie o wykazie zmieszczone zostanie w prasie lokalnej. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje 
się także do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi w której 
położona jest nieruchomość, u sołtysów wsi ościennych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipie. 

§ 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 0050.68.2012 
Wójta Gminy Lipie 
z dnia 12 listopada 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 LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM 

 

Lp. Położenie Nr księgi 
wieczystej 

Nr 
działki 

Powierzchnia 
działki 

Numer lokalu 
mieszkalnego 

Udział w gruncie oraz 
częściach wspólnych 

Pow. 
użytkowa 

lokalu 

Pow. użytkowa 
pomieszczeń 

przynależnych 

Wartość lokalu z pow. 
przynależna oraz 

ułamkową częścią gruntu 

1. Lipie 
ul. Czereśniowa 10 CZ2C/00043239/6 185/15 0,2190 ha 1 1604/10000 40,64 m2 5,92 m2 11.282,00 zł 

Od ceny sprzedaży zastosowana zostanie bonifikata wynikająca z Uchwały Rady Gminy Lipie. 

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 12 listopada 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. 

 
Wójt Gminy Lipie 

Bożena Wieloch

Strona 1
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: BBD916A0-AD82-4934-B740-9B7F5BE1284E. Podpisany




