
ZARZĄDZENIE  Nr OB.0050. 93 .2017 

Wójta Gminy Turawa 

z dnia 23 października 2017 

 
w sprawie  sprzedaży działek stanowiących  własność Gminy Turawa 

 

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

gminnym /tj. Dz.U. 2017 r. poz. 1875/ w związku z art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 i 2 pkt 6 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. 2016 r. poz. 

2147 z późn. zm./ oraz § 1 ust.1 Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXXV/223/2014 z dnia 29 

sierpnia 2014 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Turawa oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas 

dłuższy niż 3 lata, zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym działki zabudowane oznaczone 

numerami: 

- 2/79, k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075921/3, o pow. 0,0307 ha, wartość 

nieruchomości: 18 700,00 zł, 

- 2/210, k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075921/3, o pow. 0,0131 ha, wartość 

nieruchomości: 7 500,00 zł, 

- 284, k.m. 1, obręb Kotórz Mały, KW nr OP1O/00079717/8, o pow. 0,2070 ha i  285, k.m. 1, 

obręb Kotórz Mały, KW nr OP1O/00075843/2, o pow. 0,5260 ha, łączna wartość 

nieruchomości: 221 800,00 zł. 

 

2. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków 

zagospodarowania nieruchomości sąsiednich działki niezabudowane oznaczone numerami: 

- 2/137, k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075921/3, o pow. 0,0407 ha, wartość 

nieruchomości: 24 758,00 zł, 

- 2/122, k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075921/3, o pow. 0,0273 ha, wartość 

nieruchomości: 16 606,00 zł, 

 

       § 2 

 

Wartość nieruchomości opisanych w §1 ustalona została na podstawie operatów 

szacunkowych sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. 

 

      § 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

                                                                            § 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                    Z up. Wójta  

                                                                                                   Sławomir Kubicki  

                                                                                                 Zastępca Wójta 


