ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.29.2022
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa
przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.
zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa Nr OR.0050.28.2022, z dnia 28
lutego 2022 roku w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa,
zarządzam co następuje:
§1
1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym działki zabudowane oznaczone numerami:
- 2/348, a.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075921/3 o pow. 0,0721 ha, wartość
nieruchomości: 56 600,00 zł.
- 68/144, a.m. 7, obręb Rzędów, KW nr OP1O/00075918/9 o pow. 0,0418 ha, wartość
nieruchomości: 32 800,00 zł.
2. Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej działki niezabudowane oznaczone numerami:
- 2/298, a.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075921/3, o pow. 0,0072 ha, wartość
nieruchomości: 5 650,00 zł.
- 1/115, a.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6 o pow. 0,0373 ha, wartość
nieruchomości: 29 269,00 zł.
§2
Działki opisane w § 1 wyszczególnione zostały w wykazie nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Turawa – przeznaczonych do sprzedaży, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§3
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa na okres 21 dni.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Gminy Turawa – www.bip.turawa.pl.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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