
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.47.2021 
WÓJTA GMINY WALCE 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

w sprawie  wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w gruncie 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020 
roku poz. 713/ oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami /Dz.U. z 2020 roku poz. 1990 ze zm./ oraz uchwały Rady Gminy w Walcach Nr 
XVIII/161/2020 z dnia  11 marca 2020 roku Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość wymienioną w załączniku stanowiącym integralną część 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na 
okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie 
w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu i na stronie internetowej urzędu w BIP. 

§ 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu sprzedawanych nieruchomości, o których mowa 
w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia  16.06.2021 r.. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   
Wójt Gminy Walce 

 
 

Marek Śmiech 

Id: 8DE49FB3-1F91-470B-8F07-FFEF8B98FCEE. Podpisany



Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.47.2021 

Wójta Gminy Walce 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Położenie Obręb Udział 
lokalu 

Cena wywoławcza Dane ewidencyjne działki Lp 

Nr KW Nr działki Pow. działki 
[ha] 

Opis  lokalu/ przeznaczenie 
[m2] 

Przeznaczenie w mpzp 

Forma sprzedaży 

ul. Opolska 97 lokal 
nr 3 

Walce 88/1000 54 440,00 zł  
+ obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT 
w tym : 
cena lokalu mieszkalnego wraz pomieszczeniem 
przynależnym - 49 140,00 zł 
udział w działce gruntowej - 5 300,00 zł 

B - 0,1297 ha 1 

OP1S/00041216/4 227/4 k.m.2 0,1297  Lokal mieszkalny nr 3 -  39,54 m2 
Piwnica nr 3 - 7,08 m2   

1MN,U - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy 
usługowej. 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

Wykaz wywieszono  na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Walcach od dnia 05.05.2021 r. do 26.05.2021 r. , a informacja o jego wywieszeniu 
podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej BIP urzędu. 

 

   
Wójt Gminy Walce 

 
 

Marek Śmiech 

Id: 8DE49FB3-1F91-470B-8F07-FFEF8B98FCEE. Podpisany
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