
Zarządzenie Nr 93/2020 

Wójta Gminy Cisek 

z dnia 4 grudnia 2020 r 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości. 

 

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

z 2020 r. poz.713 z późn.zm) art. 35 ust.1 i 2 w związku z art. 25 ust 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990) oraz uchwały Nr XIX/89/08 

Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. nr 74, 

poz.1904) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Roszowicki Las 

oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 240/1 o powierzchni 0,2535 ha stanowiącą własność 

Gminy Cisek, dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr OP1K/00003962/3, określoną 

szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetaru w trybie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

 

2. Termin, miejsce i forma przeprowadzenia przetargu zostaną podane do publicznej 

wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 

 

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na okres 21 dni na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52 oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

2. Informacja o zamieszczeniu tego wykazu podana zostanie na stronach internetowych Urzędu 

Gminy Cisek oraz w prasie lokalnej. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

             WÓJT 

/-/ Rajmund Frischko 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                    Załącznik do Zarządzenia Nr 93/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 grudnia 2020 r                            

                                                                                                           w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości.   

                                                          

              Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu 

 

L

p. 

Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości wg księgi 

wieczystej i katastru 

nieruchomości 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości   

i sposób zagospodarowania 

Cena 

nieruchomości 

w złotych 

Forma 

zbycia 

 

1. 

Roszowicki Las 

ul. 

Kochanowskiego 35 

Obręb Roszowicki Las 

działka nr 240/1 

karta mapy 3 

powierzchnia 0,2535 ha, 

w tym: 

B- 0,0642 ha 

Ps III – 0,1893 ha 

 

KW OP1K/00003962/3 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

mieszkalnym w zwartej zabudowie z garażem. 

Powierzchnia zabudowy b. mieszkalnego- 89,50 m.2 

garażu - 44,50 m2 . Budynek mieszkalny 

jednorodzinny murowany, parterowym, częściowo 

podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym,  dach 

dwuspadowy pokryty dachówką. Na parterze 

budynku znajdują się 3 izby, pomieszcznie na 

łazienkę, przedpokój i ganek. Garaż dobudowany 

do budynku mieszkalnego, murowany, dach płaski. 

Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia do 

sieci wodociągowej i energetycznej. 

Stan techniczny zabudowań wymaga 

przeprowadzenia remontu. 

Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy 

o nawierzchni asfaltowej. 

 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Cisek 

utracił ważność z dniem 

01.01.2004r.   

Według Studium uwarunkowań 

i kierunków zagopspodarwoania 

przestrzennego gminy Cisek 

działka położona jest w 

obszarze o dominującej 

zabudowie zagrodowej - 

dopuszczalne uzupełnienie luk 

zabudowy. 

 

  

80.000,00 zł 

 

 

 

 

  

sprzedaż 

 

Księga wieczysta nr OP1K/00003962/3  jest wolna od wpisów dotyczących ciężarów, ograniczeń i hipoteki. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce  

nieruchomościami winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cisek przy ul. Planetorza 52 na okres 21 dni oraz 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cisek. 


