
 

   ZARZĄDZENIE NR  20/21                                     

WÓJTA GMINY SOMIANKA 

 

                                                    z dnia  1 czerwca 2021 r. 

 

 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 
 

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

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) , art. 13 ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1990  ze zm.) oraz  § 1 

uchwały Nr  III/116/93  Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie określenia 

zasad  nabycia, zbycia, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich  wydzierżawiania- Wójt  

Gminy Somianka, zarządza co następuje :   

 

 

§ 1.Przeznacza się do sprzedaży w drodze  przetargu ustnego  nieograniczonego niezabudowane 

nieruchomości  położone w  miejscowości  Popowo-Letnisko  oznaczone  numerami  

geodezyjnymi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działki znajdują się na terenie   nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.               

W powiatowej ewidencji gruntów  działki oznaczone są symbolem LsVI (las). W/w działki  w 

planie zagospodarowania przestrzennego,  który z dniem 1.01.2004 r. stracił ważność, były 

przeznaczone pod zabudowę letniskową. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierza  się  inspektorowi ds. planowania przestrzennego                 

i gospodarki nieruchomościami. 

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 Wójt Gminy Somianka 

                                                                                                                      /-/ Andrzej Żołyński 

 

 

 

 

Lp. Nr działki 
Pow. działki 

( m 2) 

KW  Nr 

 
1 2 3 4 

1 59 

 

3370   OS1W/00036232/3 

2 80 2 608 OS1W/00036232/3 



Pl.6840.1.2021 

                                                             Somianka, dnia 1 czerwca  2021 r. 

 

 

   

 

       W y k a z    n i e r u c h o m o ś c i 
 

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990  ze zm.) - 

Wójt Gminy Somianka przedstawia wykaz niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych  

do sprzedaży, który obejmuje nieruchomości położone w miejscowości Popowo-Letnisko 

oznaczone  numerami  geodezyjnymi :    

 

 

Działki są   zalesione . 

Działki  znajdują się na terenie   nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. 

   

 W/w działki  w planie zagospodarowania przestrzennego,  który z dniem 1.01.2004 r. stracił ważność, 

były przeznaczone pod zabudowę letniskową. 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

ustala się  do dnia 14 lipca 2021 r. 

Forma sprzedaży na własność. 

Przetarg  ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zostanie ogłoszony po 14 lipca 2021r.  

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka pok. nr 8  lub tel. 29/ 741 87 

96 w.43. 
 

 Wójt Gminy Somianka 

                                                                                                                      /-/ Andrzej Żołyński 

 

 

 

Niniejszy wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 20/21 Wójta Gminy Somianka z dnia 1 czerwca 

2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. 

 

Lp. Nr działki 
Pow. działki 

( m 2) 

Określenie 

użytku w 

powiatowej  

ewidencji 

gruntów 

 

KW  Nr 

 

Cena  

wywoławcza 

brutto (zł) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 59       3 370 Ls VI OS1W/00036232/3   150 000,00 

2 80       2 608 LsVI OS1W/00036232/3   120 000,00 


