
Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/ 61 / 2010 
Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 04 października 2010r. 

 
WWyykkaazz  nniieerr uucchhoommoośśccii   ssttaannoowwiiąąccyycchh  mmiieenniiee  GGmmiinnyy  PPoollsskkaa  CCeerr eekkiieeww  pprr zzeezznnaacczzoonnee  ddoo  sspprr zzeeddaaŜŜyy  ww  tt rr yybbiiee  bbeezzpprr zzeettaarr ggoowwyymm  

 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 603 z późn. zm.) podaje do publicznej 
wiadomości, Ŝe przeznacza się do zbycia niŜej opisane nieruchomości w trybie bezprzetargowym: 
 

Lp. 
PołoŜenie 

nieruchomości 
Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

Cena 
nieruchomości w 

złotych 
Forma zbycia 

1. obręb Zakrzów 
gmina Polska Cerekiew 

Działka nr 763 o powierzchni  
0,4200 ha –  tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, grunty orne, dla 
której prowadzona jest księga 
wieczysta nr 34732  

Nieruchomość niezabudowana 
uŜytkowana jako boisko  

Plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Polska 
Cerekiew utracił waŜność z 
dniem 01.01.2004r Na 
podstawie studium 
uwarunkowań i kierunków 
działka leŜy w terenie 
oznaczonym symbolem UO – 
tereny usług oświaty 

 
31 194,00  

netto  

SprzedaŜ 
bezprzetargowa 
zgodnie z art. 
37 ust. 2 pkt.2 

2. 
 

obręb Zakrzów 
gmina Polska Cerekiew 

Działki nr 764  o  powierzchni  
1,2900 ha –  tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, uŜytki rolne 
zabudowane, łąki trwałe,  dla której 
prowadzona jest księga wieczysta nr 
61214 

Nieruchomość zabudowana 
stanowiąca boisko szkolne 
oraz zabudowania: budynek 
dawnej szkoły, kotłowni i 
szatni obecnie uŜytkowana 
jako świetlica wiejska 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Polska 
Cerekiew utracił waŜność z 
dniem 01.01.2004r Na 
podstawie studium 
uwarunkowań i kierunków 
działka leŜy w terenie 
oznaczonym symbolem UO – 
tereny usług oświaty 

897 806,00  
w tym wartość 

prawa własności 
gruntu  

95 806,00 

SprzedaŜ 
bezprzetargowa 
zgodnie z art. 
37 ust. 2 pkt.2 

 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń siedziby Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej  4 na okres 21 dni tj. od dnia 04.10.2010r. do dnia 24.10.2010r.  
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złoŜyć stosowny wniosek w 
terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 


