
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.440.2021 
WÓJTA GMINY WILKÓW 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.  
poz. 713 z późn.zm.1)) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz.U z 2020 r.  poz. 1990 z późn.zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Wilkowie przez okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości 
na tablicy ogłoszeń w sołectwie, w Gminnym Informatorze oraz na stronie internetowej gminy Wilków. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Wilków 
 
 

mgr Bogdan Zdyb 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 11 
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Załącznik do zarządzenia Nr ORG.0050.440.2021 

Wójta Gminy Wilków 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

 

W Y K A Z 
 

nieruchomości  stanowiącej mienie Gminy Wilków przeznaczonej do sprzedaży 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) Wójt Gminy Wilków podaje do wiadomości wykaz nieruchomości 
stanowiącej mienie gminne przeznaczonej do sprzedaży: 

 
Położenie nieruchomości Jakubowice 

Numer działki/ 
Powierzchnia w ha 24/4 0,1209 

Właściciel / księga wieczysta Gmina Wilków KW  OP1U/00080888/2 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania 

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, a w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren 
zabudowy mieszkaniowej z usługami dla ludności 

Cena nieruchomości  netto 30.000,- zł 

Informacja o przeznaczeniu do 
sprzedaży, najmu lub dzierżawy  Sprzedaż na własność (należność płatna przed zawarciem umowy notarialnej) 

Opis nieruchomości 
Nieruchomość niezabudowana, wolna od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań, 
położona w drugiej linii zabudowy przy drodze Syców – Namysłów w otoczeniu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. 

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia   
wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 25.01.2021 r. do 08.03.2021 r. na złożenie wniosku przez 
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 i 2  
ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Szczegółowe  informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy 
w Wilkowie, wejście B, pokój nr 4, tel. 77 4195514 wew. 124. 

Ww. wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie, w sołectwie 
oraz na stronie internetowej Gminy Wilków w okresie od  25.01.2021 r. do 15.02.2021 r. 

 
 

Wilków, 25.01.2021 r.
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