
 

ZARZĄDZENIE  NR    50/ 2017 

WÓJTA GMINY PRZEROŚL 

z dnia   9.08.2017r. 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży. 

 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r.,  poz.2147 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 
 

 § 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości gruntowe niezabudowane;  

 
- 413/2 o pow. 0,2456 ha obręb Przerośl 
Rodzaj użytków –RV 

Cena nieruchomości -25.800,00zł  
 

-1808/2 o  pow. 0,3357 ha obręb Przerośl 
Rodzaj użytków-ŁV, PsIV, W-ŁV 
Cena nieruchomości- 26.800,00zł 

 
-651/3- o pow. 0,0415 ha obręb Przerośl 

Rodzaj użytków-dr 
Cena nieruchomości -1.500,00zł 
 

- 648 o pow. 0,1777 ha obręb Przerośl 
Rodzaj Użytków-PsIV, RIVb, RV, W-RIVb 
Cena nieruchomości – 4,000,00zł 

 
- 651/5 o pow. 0,0283 ha obręb Przerośl 

Rodzaj użytków- dr 
Cena nieruchomości- 1.200,00zł  
 

- 764/3 o pow. 0,0406 ha obręb Przerośl 
Rodzaj Użytków- dr 

Cena nieruchomości – 1.500,00zł 
 
- 70/3 o pow. 0,6373 ha obręb Rakówek 

Rodzaj użytków- ŁV, RIVb, RV, W-ŁV 
Cena nieruchomości -19.300,00zł 

 
- 191/1 o pow. 0,0038 ha obręb Hańcza 
Rodzaj użytków- PsVI 

Cena nieruchomości- 800,00zł 
 

-36 o pow. 0,8143 ha  obręb Hańcza 
Rodzaj użytków- RIVa, RIVb, RV 
Cena nieruchomości- 26.800,00zł 



 

 

-35 o pow. 0,1978 ha obręb Hańcza 
Rodzaj użytków- RV 

Cena nieruchomości- 6. 500,00zł 
 
- 142 o pow. 0,1807 ha obręb Zusenko 

Rodzaj użytków- N, RV, RVI. 
Cena nieruchomości- 4.600,00zł 

 
-143/2 o pow. 0,2269 ha obręb Zusenko 
Rodzaj użytków-Bp 

Cena nieruchomości- 7.200,00zł 
 

- 144/2 o pow. 0,0310 ha obręb Zusenko 
Rodzaj użytków- RIVb 
Cena nieruchomości- 1.600,00zł 

 
-17 o pow. 0,2607 ha  obręb Zusenko 

Rodzaj użytków- ŁIV, W-ŁIV 
Cena nieruchomości – 7.200,00zł 
 

Dla przedmiotowych  nieruchomości nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. 
 

             Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu nieruchomości  na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami     
( Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.)  mogą składać pisemne wnioski w siedzibie Urzędu 

Gminy  pokój nr 14 w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. 
 

 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Przerośli na okres 21 dni  , na stronie internetowej pod 

adresem: przerosl.biuletyn.net oraz w prasie lokalnej. 
 

 
        

 


