WZORY
WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA
W SPRAWIE ZBYCIA NIERUCHOMOŚĆI W DRODZE PRZETARGU
ZARZĄDZENIE NR ............................................................
WÓJTA GMINY .................................................................
z dnia ................................................................................
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej działki
nr .......................................................................... położonej w ......................................................................
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 594 ze zm. ), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § .................. uchwały Nr ........................
Rady Gminy ........................... z dnia .............................. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy ............................................................................... zarządzam, co następuje:
§1
Z zasobu nieruchomości Gminy .................................. przeznacza się do zbycia w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego działkę niezabudowaną nr ................................ położoną w ..............................................
§2
Ogłaszam wykaz nieruchomości nr .................................., stanowiącej własność Gminy ..............................,
wymienionej w załączniku do zarządzenia.
§3
Wykaz, o którym mowa w § 2 podlega wywieszeniu przez okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy ............................................................... oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
.........................................................
Wójt Gminy
Przepisy ustawowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości
mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się,
oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane
ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie
tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Stosownie zaś do art. 35 ust. 1 tej ustawy
właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego
urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.
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