
ZARZĄDZENIE NR 43/2015
WÓJTA GMINY WIERZCHOWO

z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015 poz. 782), uchwały Nr XXVI/193/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo, uchwały
Nr XLVIII/357/2014 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia nieruchomości niezabudowane wymienione w załączniku nr 1 niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Przeznacza się do zbycia nieruchomość zabudowaną wymienioną w załączniku nr 2 niniejszego 
zarządzenia.

§ 3. Załączniki, stanowiące wykazy nieruchomości podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń 
urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchowo oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

§ 4. Osobą fizycznym i prawnym, które spełniają warunki wynikające z art. 34 powołanej na wstępie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych niniejszym 
wykazem o ile w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożą wniosek o jej nabycie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2015

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 2 lipca 2015 r.

WYKAZ
nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wierzchowo przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz.782) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do 
publicznej wiadomości:

Lp. Adres 
nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości

Pow. 
działki 
w ha

Opis nieruchomości Przeznaczenie 
nieruchomości 

w pzpg

Forma 
sprzedaży

Cena 
nieruchomości

Forma płatności 
przy sprzedaży

1. ul. Długa 32 b
Wierzchowo

działka nr 555/67
KO1D/00024149/7

0,0808 ha nieruchomość niezabudowana, 
nieobciążona przy drodze 
powiatowej z możliwością 
podłączenia prądu, kanalizacji, 
wody i gazu

plan 
nieobowiązujący

przetarg 20.000,00 zł jednorazowo 
przed 
podpisaniem aktu 
notarialnego

2. Wierzchowo działka nr 345/4
KO1D/00037684/3

0,7800 ha nieruchomość gruntowa rolna, 
niezabudowana

plan 
nieobowiązujący

przetarg 15.500,00 zł jednorazowo 
przed 
podpisaniem aktu 
notarialnego

3. Wierzchowo działka nr 345/5
KO1D/00037683/6

1,8000 ha nieruchomość gruntowa rolna, 
niezabudowana

plan 
nieobowiązujący

przetarg 38.000,00 zł jednorazowo 
przed 
podpisaniem aktu 
notarialnego

4. Osiek Drawski działka nr 343/8
KO1D/00037744/2

0,1626 ha nieruchomość gruntowa rolna, 
niezabudowana, działka 
nie posiada dostępu do drogi

plan 
nieobowiązujący

przetarg 5.000,00 zł jednorazowo 
przed 
podpisaniem aktu 
notarialnego

1. Osobą fizycznym i prawnym, które spełniają warunki wynikające z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości objętych niniejszym wykazem o ile w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożą wniosek o jej nabycie.

2. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 2 lipca 2015 r.

WYKAZ
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz.782) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do 
publicznej wiadomości:

Lp. Adres 
nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości

Pow. 
działki 
w ha

Opis nieruchomości Przeznaczenie 
nieruchomości 

w pzpg

Forma 
sprzedaży

Cena 
nieruchomości

Forma 
płatności przy 

sprzedaży
1. Osiek Drawski działka nr 343/10 

KO1D/00026487/2
0,0293 ha nieruchomość gruntowa 

zabudowana budynkiem - 
garażem

plan 
nieobowiązujący

przetarg 7.000,00 zł jednorazowo 
przed 
podpisaniem 
aktu 
notarialnego

1. Osobą fizycznym i prawnym, które spełniają warunki wynikające z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości objętych niniejszym wykazem o ile w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożą wniosek o jej nabycie.

2. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.
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