
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE   NR  40/20 

Wójta Gminy Dębowa Kłoda  

z dnia 31 lipca 2020 r.  

 

 

w sprawie  podania do publicznej wiadomości 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – załącznik  do  niniejszego  zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Określony w § 1 wykaz należy wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz zamieścić na stronach internetowych urzędu na okres 21 dni.  

2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieścić w tygodniku „Wspólnota Parczewska” oraz przekazać sołtysom wsi, na terenie których położone są nieruchomości ujęte 

w wykazie.  

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu specjaliście ds. gospodarowania mieniem gminy. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Wójt Gminy 
 

mgr  Grażyna Lamczyk  
 



 

Załącznik  do zarządzenia Nr 40/20 Wójta Gminy Dębowa Kłoda  

z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   

 

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I  

stanowiących  własność  Gminy  Dębowa  Kłoda  przeznaczonych  do  sprzedaży  
 

Lp. 
Położenie 

(Obręb) 

Nr  

działki 

Powierz-

chnia (ha)  

Nr księgi 

wieczystej  
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 

( zł )    

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Białka  706/24 0,1691 
Kw. Nr  

LU1R/00033848/2  

Nieruchomość  

w użytkowaniu wieczystym  

Według planu zagospodarowania 

przestrzennego teren przeznaczony na potrzeby 

rekreacji i wypoczynku – 166 UT  
40.000,00 

Sprzedaż na rzecz 

użytkownika 

wieczystego  

2 Wyhalew 185/3 0,0600 
KW  Nr  

LU1R/00030597/6 

Nieruchomość zabudowana 

parterowym budynkiem 

murowano-drewnianym  

z dobudowanym murowanym 

garażem, kryta eternitem 

(dawna remiza strażacka)  

o pow. zab. 119,74 m2  

Brak obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wg studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dębowa Kłoda –  tereny przeznaczone 

dla zabudowy usługowej 

29.000,00  

3 Wyhalew 319/2 0,1400 
KW  Nr  

LU1R/00074931/0 

Nieruchomość 

niezabudowana, użytkowana 

rolniczo.  

Brak obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wg studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dębowa Kłoda –  tereny przeznaczone 

dla zabudowy zagrodowej 

5.700,00  

4 Chmielów 566/2 0,1701 
KW  Nr  

LU1R/00038040/3 

Nieruchomość zabudowana 

parterowym budynkiem 

drewnianym, krytym blachą  

(dawne przedszkole)  

o pow. zab. 109,36 m
2
 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wg studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dębowa Kłoda –  tereny przeznaczone 

dla zabudowy zagrodowej 

38.200,00  

 

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 r.  

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) upływa w dniu 16 września 2020 r.  
 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. 

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu  26 sierpnia 2020 r.                                                                                     Wójt Gminy 
 

Dębowa Kłoda, dnia 31 lipca 2020 r.                                                                                                                           mgr  Grażyna Lamczyk  
 

AŚ/AŚ  


