
ZARZĄDZENIE NR 49 

WÓJTA GMINY KLWÓW 

z dnia 1 września 2021 roku 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020, poz.1990 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2021, poz. 1372 z późn.zm.), 

Wójt Gminy Klwów zarządza co następuje: 

 

§ 1. 

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości wymienione w wykazie 

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Gminy na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej 

wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w 

danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu. 

§ 3. 

Osobom spełniającym warunki art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek 

o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki 

wodnej. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do zarządzenia Nr 48/2021 

Wójta Gminy Klwów 

z dnia 1 września 2021 r. 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

l.p  Oznaczenie nieruchomości 

według 

Powierzchnia 

nieruchomości 

(w ha) 

Opis 

nieruchomości  

Przeznaczenie nieruchomości Cena nieruchomości (w 

zł) 

Informacja o 

przeznaczeniu  

Nr księgi 

wieczystej/ 

Nr decyzji 

Wojewody 

Mazowieckiego 

Ewidencji 

gruntów 

1 Decyzja Nr 

372/R/2021 

674 0,02 Nieruchomość 

niezabudowana 

położona w 

Klwowie  

Zgodnie z Miejscowym 

Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 

Klwów działka ta jest 

położona w terenach 

zabudowy jednorodzinnej i 

zagrodowej. 

Wartość  

3 546,00+ 

815,58= 

4 361,58  zł 

Nieruchomość 

przeznaczona do 

sprzedaży w trybie 

przetargowym  

2 RA1P/00012681/7 1923/1 0,11 Nieruchomość 

niezabudowana 

położona w 

Przystałowicach 

Dużych 

Zgodnie z Miejscowym 

Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 

Klwów działka ta jest 

położona w terenach 

zabudowy jednorodzinnej i 

zagrodowej, pozostała część 

działki stanowi tereny rolne.  

 

Wartość  

12 661,00+ 

2 912,03= 

15 573,03 zł 

Nieruchomość 

przeznaczona do 

sprzedaży w trybie 

przetargowym  



3 RA1P/00012681/7 1923/2 0,04 Nieruchomość 

częściowo 

zabudowana 

położona w 

Przystałowicach 

Dużych 

Zgodnie z Miejscowym 

Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 

Klwów działka ta jest 

położona w terenach 

rolnych. 

 

Wartość  

4 148,00 + 

954,04= 

5 102,04 zł 

Nieruchomość 

przeznaczona do 

sprzedaży w trybie 

przetargowym  

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń …………………………………………. 

Wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń …………………………………………………. 

 


