
ZARZĄDZENIE  24/2022 

Wójta Gminy Szczytniki 

z dnia 24 maja 2022r.  

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2021r. poz. 1899),  

 

 

Wójt Gminy Szczytniki zarządza: 

 

§1. Ogłosić wykaz na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości 

       Szczytniki, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§2. Wykaz, o którym mowa §1 należy podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

       na stronie internetowej oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczytnikach. 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Szczytniki  

Marek Albrecht 

 

                                                                                                 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do  

Zarządzenia Nr 24/2022  

Wójta Gminy Szczytniki  

z dnia 24.05.2022r. 

 

 

Wykaz stanowiący własność Gminy Szczytniki: 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

 

Wójt Gminy Szczytniki 

 
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający 

nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

 
1 oznaczenie nieruchomości według księgi 

wieczystej oraz katastru nieruchomości 
dz. nr 204/10, miejscowość Szczytniki 

 

KW KZ1A/00037689/9 
2 powierzchnia nieruchomości 0,0150 ha 
3 opis nieruchomości nieruchomość niezabudowana 
4 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania 
na poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej tj. dz. 204/11 
5 termin zagospodarowania nieruchomości ----- 
6 cena nieruchomości 4030,00zł 
7 wysokość stawek procentowych opłat z 

tytułu użytkowania wieczystego 
----- 

8 wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu 

lub dzierżawy 
                         -----                                      

9 terminy wnoszenia opłat                                ----- 
10 zasady aktualizacji opłat                                       ----- 
11 informacje o przeznaczeniu do zbycia lub 

oddania w użytkowanie, najem, 

dzierżawę lub użyczenie 

nieruchomości przeznaczona do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej  

12 termin do złożenia wniosku przez osoby, 

którym przysługuje pierwszeństwo 

w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 

34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 

nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od 

wywieszenia wykazu (24.05 – 05.07.2022r.) 

Szczytniki, dnia 24.05.2022r. 

 

 

 
Wójt Gminy Szczytniki  

Marek Albrecht 

 

                                                                                                 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń  

Urzędu Gminy w Szczytnikach  

od …………..…….. do………..………. 

 


