
ZARZĄDZENIE Nr 36/2022 
WÓJTA GMINY ZŁOTA 

z dnia 6 maja 2022 r. 
w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż  nieruchomości lokalowej 
położonej w Chrobrzu, stanowiącej własność  Gminy Złota 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, art. 40 ust. 1 i 
3 i art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 
poz. 1899) § 3 ust. 1, § 4 ust.2, 3 i 4 oraz § 6 ust. 1, 3, 4 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2020 poz. 1698) oraz w związku z Uchwałą  Nr 
XXXIV/266/2018 Rady Gminy Złota z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność  Gminy Złota, zarządzam: 

§ 1. 1. Przeprowadzenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  
nieruchomości lokalowej znajdującej się  w budynku wielorodzinnym przy ulicy Parkowej 16 
w Chrobrzu o numerze lokalu 4. 

Pierwszy przetarg odbył  się  w dniu 12 kwietnia 2022 r. i zakończył  się  wynikiem 
negatywnym. Nikt nie przystąpił  do przetargu. 

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 21 czerwca 2022 r. w budynku Urzędy 
Gminy Złota (świetlica) o godz. 10.00. 

§ 2. 1.Cenę  wywoławczą  dla nieruchomości lokalowej ustalam w wysokości 
75 000,00 zł. 

2. Wadium ustalam w wysokości 7500,00 zł, 
§ 3. 1. Ogłoszenie o przetargu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, 

podaje się  do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Złota, przez opublikowanie 
na stronie internetowej Gminy Złota i BIP-je na okres min. 30 dni przed wyznaczonym 
terminem przetargu. 

2. O ogłoszonym przetargu podaje się  do publicznej wiadomości informacje na tablicy 
ogłoszeń  w miejscowości położenia nieruchomości. 

§ 4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa. 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania 



Załącznik do zarządzenia Nr 35/2022 Wójta Gminy 
z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność  
Gminy Złota przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

WYKAZ 
Nieruchomości stanowiących własność  Gminy Złota , przeznaczonych do oddania 

w dzierżawę  

Lp Nr 
działki 

Pow. dz. 
ha. 

Nr dok. własności Położenie 
działki 

Opis 
nieruchom. 

Przeznacz. 
nieruchom 

Rodzaj 
zabudowy 

Czynsz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. Cześć  dz. 

334/2 
0,12 KI1P/00026834/4 Złota Rola Na cele rolnicze niezabudowana 100 zł/rok 

Termin wnoszenia czynszu: do 30 listopada każdego roku kalendarzowego. 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Złota oraz na stronie internetowej urzędu w okresie 

od dnia 06.05.2022 r. do dnia 27.05.2022 r. a informację  o wywieszeniu wykazu zamieszcza na stronie internetowej Gminy Złota, prasie 
lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń  w danej miejscowości. 
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