
ZARZĄDZENIE nr 18.2020 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia  29 stycznia 2020 r. 

  

w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

  

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie  gminnym 

/Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm./  i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku , poz.65) oraz § 3 ust. 4 uchwały Nr V/75/2019 Rady 

Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 roku  w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Województwa 

Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 3449),  Wójt Gminy Sieroszewice zarządza się co następuje: 

  

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieorganicznego, nieruchomość 

stanowiącą własność Gminy Sieroszewice, położoną w obrębie Rososzyca, stanowiącą działkę 

oznaczoną numerem ewidencyjnym 133/5 o łącznej powierzchni 0.1411 ha, dla której Sąd 

Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą nr KZ1W/00057365/8, 

wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w Sieroszewicach ,  a  także  w  Biuletynie   Informacji   Publicznej  Gminy Sieroszewice 

(www.bip.sieroszewice.pl) na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia. 

 

§  3.  Informacja  o  wywieszeniu  wykazu,  o   którym   mowa  w  §  1,   podlega  podaniu   do 

publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 

Sieroszewicach,   a   także   w   Biuletynie   Informacji   Publicznej   Gminy Sieroszewice 

(www.bip.sieroszewice.pl). 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień 

Publicznych i Ochrony Środowiska.. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 



UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Nr 18.2020 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

 

 

Wydanie zarządzenia następuje  na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr V/75/2019 Rady Gminy 

Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 roku  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i 

obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 


