
ZARZĄDZENIE NR 43/2016 

WÓJTA GMINY GŁOGÓW 

z dnia 24 marca 2016 r. 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego  

nieograniczonego niezabudowanej działki nr 182/2 położonej w Borku 

 przy ul. Osadników 

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), art. 13 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze 

zmianami), § 3 ust. 1, § 5 ust. 1 uchwały Nr XXII/202/2010 Rady Gminy Głogów z dnia 26 marca 

2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gło-

gów 

z a r z ą d z a   s i ę,   co następuje: 

I. 

 

Z zasobu nieruchomości Gminy Głogów przeznacza się do zbycia w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego działkę niezabudowaną nr 182/2 położoną w Borku przy ul. 

Osadników. 

 

II. 

Ogłaszam wykaz nieruchomości nr 4/2016, stanowiącej własność Gminy Głogów, wymie-

nionej w załączniku do zarządzenia. 

 

III. 

 

Wykaz, o którym mowa w pkt. II. podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogło-

szeń w siedzibie Urzędu Gminy Głogów przy ulicy Słodowej 2b, a ponadto informacja o 

wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej. 

 

            V. 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr  43/2016 

Wójta Gminy Głogów z dnia  24.03.2016  r. 

 

WYKAZ Nr 4/2016 
Wójt Gminy Głogów podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmiana-

mi), że nieruchomość położona w Borku przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego 

 
ADRES NIERUCHOMOŚCI Borek, ul. Osadników 

NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 182/2 

OBRĘB Borek - Zabornia 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W KW LE1G/00025088/2 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 924 m
2 

OPIS NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość niezabudowana  

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE 

MIEJSCOWYM I SPOSÓB JEJ 

ZAGOSPODAROWANIA 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. 

Decyzja o warunkach zabudowy – tereny pod budowę 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 

TERMIN ZAGOSPODAROWANIA 

NIERUCHOMOŚCI 

Nie obowiązuje 

FORMA ZBYCIA Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczo-

nego  

CENA ZBYCIA  47.000,00 zł + VAT  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przy-

sługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości na 

podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu 

- do dnia  5 maja 2016 r. 

Wykaz wywieszono od dnia 24 marca 2016 r. do dnia  14 kwietnia 2016  r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


