
ZARZĄDZENIE  Nr  OR. 0050.70.2021 

Wójta Gminy Turawa 

z dnia 16  lipca 2021 r. 

 
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa 

 

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

gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./, oraz § 1 ust.1 Uchwały Rady Gminy Turawa 

Nr XXXIV/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, Wójt Gminy Turawa zarządza co następuje: 

 

 

§ 1 
1. Postanawiam nabyć w drodze zakupu na rzecz Gminy Turawa prawo własności                                                                                                                                                       

nieruchomości położonej w Zawadzie, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji 

gruntów i budynków numerami: 

a) 818/60, a.m. 5, obręb Zawada, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę 

wieczystą nr OP1O/00135199/1,   

b) 820/65, a.m. 5, obręb Zawada, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę 

wieczystą nr OP1O/00135199/1,   

c) 822/65, a.m. 5, obręb Zawada, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę 

wieczystą nr OP1O/00135199/1,   

d) 824/65, a.m. 5, obręb Zawada, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę 

wieczystą nr OP1O/00135199/1,   

e) 826/66, a.m. 5, obręb Zawada, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę 

wieczystą nr OP1O/00135199/1,   

f) 828/72, a.m. 5, obręb Zawada, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę 

wieczystą nr OP1O/00135199/1.   

 

2. Wartość nieruchomości opisanej w ustępie 1 ustalona została na podstawie wyceny 

uprawnionego rzeczoznawcy na kwotę  7 700,00 zł. 

 

3. Łączna powierzchnia działek opisanych w ust. 1 wynosi 0,1540 ha. 

 

4. Cena zakupu ustalona została na kwotę 1 zł netto + VAT. 

 

 

     § 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

 

    § 3 

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej nabycia nieruchomości. 

 

     § 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                              
 

                                                                                                                   /-/ Wójt Gminy Turawa 
 

                                                  
                                                                                                 Dominik Pikos 


