
ZARZĄDZENIE NR 199/2021 
WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ 

z dnia 22 października 2021 r. 

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej  do 
sprzedaży  położonej w miejscowości Czarków przy ulicy Spokojnej 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art.35 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.), 

zarządzam, co następuje: 
§ 1. 1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego działkę gruntu stanowiącą własność Gminy Wielowieś opisanej 
szczegółowo w wykazie nieruchomości. 

2. Sporządzić wykaz nieruchomoci przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego. 

Lp. Oznaczenie Treść 
  1 Oznaczenie nieruchomości 

według księgi 
wieczystej oraz katastru 
nieruchomości 

Działka nr 205/83 art. mapy 5, dla 
których w Sądzie Rejonowym w 
Gliwicach prowadzona jest księga 
wieczysta    Nr GL1G/00083139/5. 

  2 Powierzchnia nieruchomości 0,1185 ha 
  3 Opis nieruchomości Działka położona jest w Czarkowie przy 

ulicy Spokojnej, która stanowi część 
kompleksu kilkudziesięciu działek 
przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Od 
północnej i zachodniej strony działka 
przylega do dróg. Od strony południowej 
teren przylega do pól uprawnych. W 
zasięgu znajdują się następujące sieci 
infrastruktury technicznej: sieć 
elektroenergetyczna, wodociągowa.  
W/w działka posiada dojazd i dojście do 
drogi publicznej ul. Wiejskiej poprzez ul. 
Spokojną mającą charakter drogi 
wewnętrznej tj. działki nr  207/83 i 
209/83, stanowiące własność Gminy 
Wielowieś. 

  4 Przeznaczenie nieruchomości w 
planie 
miejscowym i sposób jej 
zagospodarowania 

1Cz-MNUI- przeznaczenia 
podstawowe: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej                     
i usługowej obejmującej usługi 
rekreacji, a także biura i gabinety. 
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Teren objęty jest strefą obserwacji 
archeologicznych. 

  5 Termin zagospodarowania 
nieruchomości 

- 

  6 Cena nieruchomości 64 800,00 zł + 23 % VAT 
  7 Wysokość stawek procentowych 

opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego 

 - 

  8 Wysokość opłat z tytułu 
użytkowania, najmu lub 
dzierżawy 

 - 

  9 Termin wnoszenia opłat  - 
 10 Zasady aktualizacji opłat - 
 11 Informacja o przeznaczeniu do 

zbycia lub oddania w 
użytkowanie, najem, dzierżawę 
lub użyczenie. 

Sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego 

 12 Termin do złożenia wniosku 
przez osoby, 
którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie 
art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 

 
6 grudnia 2021 r. 

§ 2. Wykaz nieruchomości podać do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś na okres 
21 dni w terminie od dnia 22.10.2021 r. do dnia 12.10.2021 r. oraz poprzez 
zamieszczenie informacji w prasie lokalnej, jak również opublikowanie wykazu na 
stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. gospodarki 
gruntami. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy 
Wielowieś 

 
 

mgr inż. 
Ginter Skowronek 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DDB969DA-5A1D-4B28-AEEB-13A231B59427. Podpisany Strona 2


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4


