
Zarządzenie nr 82/2020 

Wójta Gminy Pępowo 

z dnia 12.11.2020 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Skoraszewicach, 

przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym 

 

 

         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 ), art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.2 pkt  6 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn.zm.), 

Wójt Gminy Pępowo zarządza, co następuje:  

 

§ 1 

Zatwierdza się wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Skoraszewice, przeznaczonej 

do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 

nr   86/124 obręb Skoraszewice, o powierzchni 0,0103 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu 

prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1Y/00026966/7, z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego. 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Pępowo 

                                                                            

/-/Grzegorz Matuszak 

 



 

                                                                                                           Załącznik Nr 1 

                                                                                                           do Zarządzenia Nr 82/2020 

                                                                                                           Wójta Gminy Pępowo 

                                                                                                           z dnia  12.11.2020 r. 

 

WYKAZ 

nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - na poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 

Na  podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn.zm.) Wójt Gminy Pępowo podaje do publicznej wiadomości 

wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, przeznaczoną do zbycia w trybie 

bezprzetargowym 

Oznaczenie nieruchomości Działka ew. o nr 86/124 obręb Skoraszewice;  

symbol klasoużytku RV 

KW PO1Y/00026966/7 

Powierzchnia 0,0103 ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona 

w  ewidencji gruntów jako działka nr 86/124 ,położona jest 

w obrębie Skoraszewice na tyłach nieruchomości 

przyległej na rzecz której przeznaczona jest do zbycia.  

Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej 

zagospodarowania 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pępowo 

zatwierdzonym Uchwałą nr XIV/86/99 Rady Gminy 

Pępowo z dnia 30 grudnia 1999 r., zmienionym Uchwałą 

nr XVII/101/2012 Rady Gminy Pępowo z dnia 28 czerwca 

2012 r., wyceniana nieruchomość gruntowa oznaczona 

jako działka ew.nr 86/124 położona jest na obszarze 

oznaczonym jako struktura przekształceń i  intensyfikacji 

rozwoju systemu osadniczego. Ww. nieruchomość 

gruntowa zostanie przeznaczona na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej .  

Cena 5500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) 

Forma przekazania 

nieruchomości 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

Termin do złożenia wniosku Do dnia 30.12.2020 r.  

Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn.zm.) przysługuje pierwszeństwo  

w  nabyciu nieruchomości objętej wykazem pod warunkiem złożenia stosownego wniosku 

w  terminie do dnia 30.12.2020 r. 

Wójt Gminy Pępowo 

                                                                            

/-/Grzegorz Matuszak 

 

 


