
Zarządzenie Nr 0050.40.2015 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 3 lutego 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 na zbycie 

nieruchomości, których wykaz stanowi załącznik do zarządzenia, w składzie: 

 

1) Justyna Brząkalik - przewodniczący komisji, 

2) Irmina Goździewicz - członek komisji, 

3) Agnieszka Grad - członek komisji. 

§2 
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. gospodarki gruntami, kanalizacji i geodezji. 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia  

Nr 0050.40.2015  

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 03.02.2015 r. 

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości 

według ewidencji gruntów 

 

Księga wieczysta 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w 

miejscowym planie i sposób jej 

zagospodarowania 

Cena 

wywoławcza 

(netto) 

[zł] 

Wadium 

[zł] 

Termin i miejsce 

przetargu 

1. 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. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług oznaczonej na 

rysunku planu symbolem MN/U 32 
oraz teren drogi dojazdowej 

oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDD 028. 

 
48.000,00 

 

4.800,00 

 

do dnia 

5.02.2015 

11.02.2015 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 

III Sobieskiego 

5, sala narad, 

godz. 700 

2. 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. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług oznaczonej na 

rysunku planu symbolem MN/U 32 

oraz teren drogi dojazdowej 

oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDD 028. 

 
47.000,00 

 

4.700,00 

 

do dnia 

5.02.2015 

11.02.2015 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 

III Sobieskiego 

5, sala narad, 

godz. 730 

3. 899/8 obrębu Nędza o 
pow. 0,0735 ha (k.m.3) 
GL1R/00028897/3 

Działka 

niezabudowana, 

położona w Nędzy 
przy ul. Dębowej, 

opisana w ewidencji 

gruntów jako RVI. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług oznaczonej na 

rysunku planu symbolem MN/U 32 
oraz teren drogi dojazdowej 

oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDD 028. 

 
42.000,00 

 

4.200,00 

 

do dnia 

5.02.2015 

11.02.2015  r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 

III Sobieskiego 

5, sala narad, 

godz. 800 

4. 899/23 obrębu Nędza o 
pow. 0,0736 ha (k.m.3) 
GL1R/00028897/3 

Działka 

niezabudowana, 

położona w Nędzy 

przy ul. Dębowej, 

opisana w ewidencji 

gruntów jako RVI. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług oznaczonej na 

rysunku planu symbolem MN/U 32 

oraz teren drogi dojazdowej 

oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDD 028. 

 
42.000,00 

 

4.200,00 

 

do dnia 

5.02.2015 

11.02.2015  r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 

III Sobieskiego 

5, sala narad, 

godz. 830 

5. 899/29 obrębu Nędza 
(k.m.3) o pow. 0,0546 
ha 
GL1R/00028897/3 
900/50 obrębu Nędza 
(k.m.3) o pow. 0,0189 
ha 
GL1R/00027266/4 

Działka 899/29 

niezabudowana, 

położona w Nędzy 
przy ul. Dębowej, 

opisana w ewidencji 

gruntów jako RV i 

PsVI. Działka 900/50 

niezabudowana, 

położona w Nędzy 

przy ul. Dębowej, 

opisana w ewidencji 

gruntów jako PsV. 

Działka nr 899/29 teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 

centrotwórczych oznaczonym na 
rysunku planu symbolem MN/Uc 10 

oraz teren drogi dojazdowej 

oznaczonym na rysunku planu 

symbolem KDD 025. Działka nr 900/50 

teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług centrotwórczych 

oznaczonym na rysunku planu 

symbolem MN/Uc 10 oraz teren drogi 

dojazdowej oznaczonym na rysunku 

planu pod symbolem KDD 025 i 028. 

 
42.000,00 

 

4.200,00 

 

do dnia 

5.02.2015 

11.02.2015  r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 

III Sobieskiego 

5, sala narad, 

godz. 1000
 

6. 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 

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. 

Działka nr 899/28 teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 

centrotwórczych oznaczonym na 

rysunku planu symbolem MN/Uc 10 
oraz teren drogi dojazdowej 

oznaczonym na rysunku planu 

symbolem KDD 028. Działka nr 900/49 

teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług centrotwórczych 

oznaczonym na rysunku planu 

symbolem MN/Uc 10. 

 
51.000,00 

 

5.100,00 

 

do dnia 

5.02.2015 

11.02.2015  r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 

III Sobieskiego 

5, sala narad, 

godz. 1030
 

7. 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. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług centrotwórczych 

oznaczonym na rysunku planu 

symbolem MN/Uc 10 oraz teren drogi 

dojazdowej oznaczonym na rysunku 

planu symbolem KDD 028. 

 
46.000,00 

 

4.600,00 

 

do dnia 

5.02.2015 

11.02.2015  r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 

III Sobieskiego 

5, sala narad, 

godz. 1100
 



8. 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. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług centrotwórczych 

oznaczonym na rysunku planu 

symbolem MN/Uc 10 oraz teren drogi 

dojazdowej oznaczonym na rysunku 

planu symbolem KDD 028. 

 
43.000,00 

 

4.300,00 

 

do dnia 

5.02.2015 

11.02.2015  r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 

III Sobieskiego 

5, sala narad, 

godz. 1130
 

9. 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. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług centrotwórczych 

oznaczonym na rysunku planu 

symbolem MN/Uc 10 oraz teren drogi 

dojazdowej oznaczonym na rysunku 
planu symbolem KDD 028. 

 
48.000,00 

 

4.800,00 

 

do dnia 

5.02.2015 

11.02.2015  r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 

III Sobieskiego 

5, sala narad, 

godz. 1200
 

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 

 


