
ZARZĄDZENIE Nr 16/2022 
WÓJTA GMINY ZŁOTA 

z dnia 7 marca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność  
Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U.2021 r. poz.1372), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., 
poz.1899) zarządzam co następuje: 

Podaję  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, 
stanowiących własność  Gminy Złota położonych w Złotej przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących 
załącznik do niniejszego zarządzenia wywiesza się  na okres 21 dni to jest od 
dnia 7 marca 2022 r. do dnia 28 marca 2022 r. na tablicy ogłoszeń  przed 
siedzibą  Urzędu Gminy Złota oraz na stronie internetowej Gminy Złota, a 
ponadto informację  o wywieszeniu tego wykazu podaje się  do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, oraz na tablicy ogłoszeń  we wsi 
Złota. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do zarządzenia Nr16/2022 Wójta Gminy 
z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność  
Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego, nieograniczonego. 

WYKAZ 
Nieruchomości stanowiących własność  Gminy Złota, przeznaczonych do sprzedaży 

w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego 

Lp Nr 
dział  
ki 

Pow. 
dz. 
w ha. 

Nr księgi 
wieczystej 

Położenie 
działki 

Opis 
nieruchom. 

Użytki 
klasa 

Przeznacz. 
w studium 

Rodzaj 
zabudowy 

Cena wywoławcza 
brutto w zł. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. 375/3 0,10 KI1P/00027339/1 Złota Pastwiska 

trwałe 
V 

Na cele rolnicze niezabudowana 4400,00 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  przed siedzibą  Urzędu Gminy Złota w okresie od dnia 07.03.2022 r. do dnia 
28.03.2022r. 
Zawiadamia się  osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ), termin złożenia przez nich wniosku jest nie krótszy niż  6 tygodni od dnia 
wywieszenia niniejszego wykazu. 



Wójt Gminy Złota 
działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń  przed siedzibą  Urzędu Gminy Złota 
oraz na stronie internetowej Gminy Złota 

został  wywieszony na okres 21 dni 
to jest od dnia 7 marca 2022 r. do dnia 28 marca 2022 r. 

wykaz nieruchomości położonych w Złotej stanowiących 
własność  Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

przetargu. 
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