
Zarządzenie Nr 0050.237.2021 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 21 września 2021 roku 
 
 

w sprawie: odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza ogłoszonego Zarządzeniem                                

Nr 0050.200.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2021 roku 

   

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U.2020.1990 t.j.) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz.U. 2021.1372 t.j.) 

 
Z A R Z Ą D Z A M 

 

§1 

1. Odwołać pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Nędza ogłoszony Zarządzeniem Nr 0050.200.2021 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 23 lipca 2021 roku, wyznaczony na dzień 23.09.2021 r. Wykaz nieruchomości, co do których 

zostaje odwołany przetarg stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Przyczyną odwołania przetargu jest brak możliwości okazania potencjalnym nabywcom punktów 

granicznych nieruchomości objętych przetargiem. Istnieje konieczność odnowienia punktów 

granicznych wraz z ich trwałą stabilizacją. Kierując się interesem zarówno potencjalnych 

nabywców jak i interesem gminy, niezbędne jest odwołanie przetargu. 

3. Wpłacone przez potencjalnych nabywców wadia zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od dnia 

odwołania przetargu, na rachunek bankowy z którego dokonano wpłaty środków pieniężnych. 

4. Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza oraz opublikowaniu na stronie internetowej 

urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce przetargi 

na mienie gminne. 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. gospodarki gruntami i geodezji. 

 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

http://www.nedza.pl/


Załącznik nr 1 do zarządzenia  

Nr 0050.237.2021  

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 21 września 2021r. 

 

Oznaczenie nieruchomości 

według ewidencji gruntów  

i księgi wieczystej 

Położenie i opis nieruchomości Forma zbycia 

nieruchomości 

Termin i miejsce przetargu 

899/6 obrębu Nędza o pow. 
0,0850 ha (k.m.3) 

GL1R/00028897/3 

Działka niezabudowana, położona w 

Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako RVI. Przez 

działkę przechodzi linia 

elektroenergetyczna średniego 

napięcia. Działka porośnięta 

samosiewem. 

Przetarg ustny 

nieograniczony 
23.09.2021 r., Urząd 
Gminy w Nędzy ul. Jana III 

Sobieskiego 5, sala narad, 
godz. 800 

899/7 obrębu Nędza o pow. 
0,0827 ha (k.m.3) 
GL1R/00028897/3 

Działka niezabudowana, położona w 

Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako RVI.  

Działka porośnięta samosiewem. 

Przetarg ustny 

nieograniczony 
23.09.2021r., Urząd Gminy 
w Nędzy ul. Jana III 
Sobieskiego 5, sala narad, 
godz. 830 

899/24 obrębu Nędza (k.m.3) 
GL1R/00028897/3 

900/46 obrębu Nędza (k.m.3) 
GL1R/00027266/4  
o łącznej pow. 0,0737 ha 

Działka 899/24 niezabudowana, 

położona w Nędzy przy ul. 

Dębowej, opisana w ewidencji 

gruntów jako RVI oraz ŁV. 

Działka 900/46 niezabudowana, 

położona w Nędzy przy ul. 

Dębowej, opisana w ewidencji 

gruntów jako PsV oraz PsVI.  

Działka porośnięta samosiewem. 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

 

23.09.2021 r., Urząd 

Gminy w Nędzy ul. Jana III 

Sobieskiego 5, sala narad, 

godz. 900 

899/28 obrębu Nędza (k.m.3) 
o pow. 0,0897 ha 
GL1R/00028897/3 
900/49 obrębu Nędza (k.m.3)  
o pow. 0,0009 ha 
0GL1R/00027266/4  
o łącznej pow. 0,0906 ha 

Działka 899/28 niezabudowana, 

położona w Nędzy przy ul. 

Dębowej, opisana w ewidencji 

gruntów jako ŁV i RV. Działka 

900/49 niezabudowana, położona w 
Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako PsV. 

Przetarg ustny 

nieograniczony 
23.09.2021r., Urząd Gminy 
w Nędzy ul. Jana III 
Sobieskiego 5, sala narad, 
godz. 930 

899/27 obrębu Nędza o pow. 
0,0807 ha (k.m.3)  
GL1R/00028897/3 

Działka niezabudowana, położona w 
Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako RVI.  

Działka porośnięta samosiewem. 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

23.09.2021r., Urząd Gminy 
w Nędzy ul. Jana III 
Sobieskiego 5, sala narad, 
godz. 1000 

899/26 obrębu Nędza o pow. 
0,0746 ha (k.m.3)  
GL1R/00028897/3 

Działka niezabudowana, położona w 

Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako RVI. Działka 

porośnięta samosiewem. 

Przetarg ustny 

nieograniczony 
23.09.2021r., Urząd Gminy 
w Nędzy ul. Jana III 
Sobieskiego 5, sala narad, 
godz. 1030 

899/13 obrębu Nędza o pow. 
0,0838 ha (k.m.3)  
GL1R/00028897/3 

Działka niezabudowana, położona w 
Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako RVI.  

Działka porośnięta samosiewem. 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

23.09.2021 r., Urząd 
Gminy w Nędzy ul. Jana III 
Sobieskiego 5, sala narad, 
godz. 1100 

 

 


