
Zarządzenie Nr 0050.205.2015 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 1 lipca 2015 r. 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego 

nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza 
   

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 

poz. 594 t.j. z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j.) 

 

Z A R Z Ą D Z A M 

 

§1 
Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 9 

lipca 2015 r. na zbycie nieruchomości gruntowych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

w składzie: 

 

1) Justyna Brząkalik - przewodniczący komisji, 

2) Klaudia Wystyrk-Gembalczyk - członek komisji, 

3) Józef Waligóra - członek komisji. 

§2 
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. mienia komunalnego i kanalizacji. 

 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia  

Nr 0050.205.2015  

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 1 lipca 2015 r. 
 

Oznaczenie 

nieruchomości 

według ewidencji 

gruntów 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w 

miejscowym planie i sposób jej 

zagospodarowania 

Cena 

wywoławcza 

[zł] 

Wadium 

[zł] 

Termin i miejsce 

przetargu 

322/2 obrębu Nędza 

(k.m.1) 

o pow. 0.0105 ha 

GL1R/00030423/7 

Działka opisana w 

ewidencji gruntów 

jako RV 105. 

Nieruchomość 

położona jest w 

Nędzy przy ul. 

Jabłoniowej. 

Nieruchomość jest 

wolna od 

jakichkolwiek 

obciążeń. 

W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

położona jest w terenie: zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej MNe 

11oraz drogi dojazdowej KDD 057. 

5.200,00 + 

należny 

podatek 

VAT 

320,00 

 

do dnia 

03.07.2015 

Sprzedaż w drodze 

przetargu 

09.07.2015 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana III 

Sobieskiego 5, sala 

narad, godz. 10
00 

Nieruchomość 

składająca się z 

działek oznaczonych 

ewidencyjnie: nr 

500/1, 500/3, 499/8 

(k.m.2) o pow. 

0.1686 ha,  KW 

GL1R/00050606/0 

Działka nr 499/8 

jest niezabudowana 

w ewidencji 

gruntów oznaczona 

Bp 980. Działki nr 

500/1 i 500/3 

stanowią rowy 

melioracyjne. 

Nieruchomość 

położona w Nędzy 

przy ul. Stawowej. 

Nieruchomość jest 

wolna od 

jakichkolwiek 

obciążeń.  

W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego: 

-dz. 500/1 położona jest w terenie: 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy 

zagrodowej MN/RM 19, otwartym, 

zieleni Z 26 oraz korytarza 

ekologicznego, 

-dz. 500/3 położona jest w terenie: 

wód powierzchniowych śródlądowych 

i zieleni towarzyszącej WS/Z 09 oraz 

korytarza ekologicznego, 

-dz. 499/8 położona jest w terenie: 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy 

zagrodowej MN/RM 19 oraz korytarza 

ekologicznego. 

50.000,00 + 

należny 

podatek 

VAT 

6.000,00 

 

do dnia 

03.07.2015 

Sprzedaż w drodze 

przetargu 

09.07.2015 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana III 

Sobieskiego 5, sala 

narad, godz. 11
00 

 

 
 

 

 

 

 

 


