
Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  0050 / 35 /  2022 

Wójta  Gminy  Polska Cerekiew   

z  dnia  22 marca 2022r. 

  

  

  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym. 

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.),  art. 35 i art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz 

uchwały nr XIX/163/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005r. w sprawie 

zasad gospodarowania nieruchomościami ze zm., zarządza się co następuje: 

  

  

§ 1. 

  

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – nieruchomości będące własnością 

Gminy Polska Cerekiew określone szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

  

   

§ 2. 

  

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega  ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o 

wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zostanie podana w prasie lokalnej. 

 

 

§ 3. 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt Gminy 

 

mgr inż. Piotr Kanzy 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050 /35/ 2022 

Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2022r. 

 

WWyykkaazz  nniieerruucchhoommoośśccii    

ssttaannoowwiiąąccyycchh  mmiieenniiee  GGmmiinnyy  PPoollsskkaa  CCeerreekkiieeww    

pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh  ddoo  sspprrzzeeddaażżyy  ww  ttrryybbiiee  bbeezzpprrzzeettaarrggoowwyymm  
 

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) 

oraz uchwały  Nr XIX/163/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30.03.2005r,. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami ze zm. podaje się do 

publicznej wiadomości, że przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległych: 

 

Lp. Położenie nieruchomości 
Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 

w złotych 

Forma zbycia 

1. obręb Ligota Mała 

gmina Polska Cerekiew 

Działka nr 179/2, karta mapy 2 o 

pow. 0,0088 ha – nieruchomość 

niezabudowana stanowiąca wg 

ewid. gruntów B - tereny 

mieszkaniowe, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta  

nr OP1K/000035325/9 

Nieruchomość gruntowa 

niezabudowana  

Plan zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Polska Cerekiew utracił 

ważność z dniem 01.01.2004r.  Na 

podstawie studium uwarunkowań i 

kierunków działka stanowi obszar 

zabudowy mieszanej, zagrodowo-

mieszkaniowej   

 

4720,00 

W drodze 

bezprzetargowej w 

celu poprawy 

warunków 

zagospodarowania 

nieruchomości 

przyległej 

składającej się z 

działki nr 220 i 

225/1 

2. obręb Ligota Mała 

gmina Polska Cerekiew 

Działka nr 179/3, karta mapy 2 o 

pow. 0,0049 ha – nieruchomość 

zabudowana częścią budynków: 

mieszkalnego i gospodarczego  

stanowiąca wg ewid. gruntów B - 

tereny mieszkaniowe, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta  

nr OP1K/000035325/9 

Nieruchomość gruntowa 

zabudowana częścią 

budynków: mieszkalnego i 

gospodarczego  

Plan zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Polska Cerekiew utracił 

ważność z dniem 01.01.2004r.  Na 

podstawie studium uwarunkowań i 

kierunków działka stanowi obszar 

zabudowy mieszanej, zagrodowo-

mieszkaniowej   

 

2470,00 

W drodze 

bezprzetargowej w 

celu poprawy 

warunków 

zagospodarowania 

nieruchomości 

przyległej 

składającej się z 

działki nr 219 

 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń siedziby Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej  4 na okres 21 dni tj. od dnia 22.03.2022r. do dnia 

12.04.2022r. oraz zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Polska Cerekiew. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości 

poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

Uwaga! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny 

złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

 

 


