
 

 

ZARZĄDZENIE    NR  52/17 

Wójta  Gminy  Dębowa Kłoda  

z  dnia  18 września 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.), zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda 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 we „Wspólnocie Parczewskiej” oraz przekazać sołtysom wsi, w których położone są nieruchomości ujęte  

w wykazie.  

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu specjaliście d/s gospodarowania mieniem gminy. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
W Ó J T  

mgr  Radosław Kozak 



 

 

 

Załącznik   do zarządzenia Nr 52/17 Wójta Gminy Dębowa 

Kłoda z dnia 18 września 2017 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  

(dok. własności) 
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 

( zł )    

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Dębowa Kłoda   71/4  0,2658 
KW  Nr  

LU1R/00046197/7 

niezabudowana, 

 na granicy działki rząd 

zadrzewień, w rogu 

działki studnia 

rozprężna na sieci 

kanalizacyjnej  

Brak obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wg studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dębowa Kłoda 

 – urządzenia usługowe rolnictwa  

17.700,00  

2 Dębowa Kłoda   1072 0,2100 
KW  Nr  

LU1R/00060354/0 

niezbudowana, 

pojedyncze kępy 

zakrzaczeń.  

Brak obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wg studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dębowa Kłoda  

– tereny przeznaczone do zalesienia  

2.000,00  

3 Kodeniec  350 0,0700 
KW  Nr  

LU1R/00064820/6 
niezabudowana 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wg studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dębowa Kłoda  

– obszary rolniczo-osadnicze.  

1.600,00  

4 Kodeniec 203 0,1600 
KW  Nr  

LU1R/00064820/6 
niezabudowana 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wg studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dębowa Kłoda –  obszary rolniczo-

osadnicze i mieszkaniowe z usługami. 

8.600,00  



 

 

5 Kodeniec 204 0,1500 
KW  Nr  

LU1R/00064820/6 
niezabudowana 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wg studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dębowa Kłoda –  obszary rolniczo-

osadnicze i mieszkaniowe z usługami. 

8.100,00  

6 Kodeniec  265 0,2000 
KW  Nr  

LU1R/00064820/6 

niezabudowana 

pojedyncze drzewa 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wg studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dębowa Kłoda –  obszary rolniczo-

osadnicze i mieszkaniowe z usługami. 

9.200,00  

7 Pachole  347/3 0,2600 
KW  Nr  

LU1R/00060339/9 

niezbudowana, 

 w części zadrzewiona 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wg studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dębowa Kłoda –  obszary rolniczo-

osadnicze i mieszkaniowe z usługami. 

3.100,00  

8 Żmiarki  231/3 0,2000 
Dec.Woj.Bialskopodl.  

G.IV.6017-1/kom/27/92 
niezabudowana 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wg studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dębowa Kłoda – obszary rolnicze oraz 

obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

wyłączone z zabudowy 

3.600,00  

9 Żmiarki 258 0,0300 
KW  Nr  

LU1R/00060594/4 

niezabudowana,  

w części działki  

dawny zbiornik 

przeciwpożarowy, 

liczne zadrzewienia  

Brak obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wg studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dębowa Kłoda –  obszary rolniczo-

osadnicze i mieszkaniowe z usługami. 

2.400,00  

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) upływa w dniu 02 listopada 2017 r.  
 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. 

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu  11 października 2017 r. 

    W Ó J T  

mgr  Radosław Kozak 
Dębowa Kłoda, dnia 18 września 2017 r.  


