
 
               ZARZĄDZENIE NR  100 / 2015 

                   BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE 
 
                z dnia 16 września 2015 r. 

 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność 
komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości. 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 t.j.) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1.1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym 
stanowiącym własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie zawartą w wykazie 
nieruchomości, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
       2. Ustala się formę sprzedaży- przetarg ograniczony dla współwłaścicieli działki nr 532/3  
położonej w Sypniewie. 
 
§ 2.1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży. 
 
        2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy 
informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Ponadto informację o wywieszeniu tego 
wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w lokalnej prasie, a także na 
stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
  



Załącznik  
do zarządzenia Nr 100/ 2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 września 2015 r.  
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiących własność  
komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości. 
 

WYKAZ  
nieruchomości zabudowanych  przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na 
podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2015r. poz. 782 t.j.) 
 
Lp. Miejsce 

położenia 
Księga 
wieczysta 

Nr 
ewidencyjny 

Pow 
ha 

Przeznaczenie 
w panie 
zag.przestrz, 

Cena 
nieruch.w 
złotych 

Forma zbycia 

1. SYPNIEWO PO1Z/000
23847/7 

532/3 0,02 W studium 
uwarunkowań- 
tereny 
mieszkaniowo-
usługowe 

4900,00 własność  

 

Informacja  
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 t.j.)  
- osoby:  
     - którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej  
      ustawy lub odrębnych przepisów (np. z art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego);  
 
    - które są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym  
      prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego  
      spadkobiercą;  
      mogą skorzystać z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.  
 
W tym celu wymienione osoby mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w  
terminie od 16 września 2015r. do 28 października 2015 r. włącznie wraz z oświadczeniem, 
że wyrażają zgodę na cenę podaną w niniejszym wykazie. 


