
ZARZĄDZENIE NR 41/2022
Wójta Gminy Daszyna z dnia 24 maja 2022 r.

w  sprawie  podania  do  publicznej  wiadomości  wykazu  nieruchomości
przeznaczonej  do sprzedaży.

Na podstawie  art.  30  ust.  1   i  ust.  2  pkt  3  ustawy z  dnia  8  marca  1990  roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35
ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z  2021  r., poz.  1899, poz. 815) w wykonaniu Uchwały  Nr  XLII/219/2021 Rady Gminy
Daszyna    z   dnia  12  października   2021  roku  w  sprawie   sprzedaży  nieruchomości
oznaczonej  numerem  działki  154/4  położonej  w  obrębie  geodezyjnym  Daszyna  oraz
Uchwały Nr XLII/220/2021 Rady Gminy Daszyna z dnia 12 października 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, Wójt Gminy Daszyna zarządza,
co następuje:

§1.  Przeznacza  się  do  sprzedaży,  w  trybie  ustnego  przetargu  nieograniczonego,
nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
(dz. nr 154/4 obręb geodezyjny Daszyna, gm. Daszyna).

§2.  Wykaz,  o  którym  mowa  w  §1  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  
Daszyna oraz  zamieszcza  się  na  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Daszyna
https://www.daszyna.4bip.pl na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu i zamieszczeniu
wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa, gospodarki gruntami 
i zabytków.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

https://www.daszyna.4bip.pl/


Załącznik do Zarządzenia
 Wójta Gminy Daszyna Nr 41/2022

z dnia 24 maja 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wójt Gminy Daszyna,

działając na podstawie   art.  35  ust.  1 i  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U. z  2021 r. poz. 1899, poz. 815), podaje do publicznej wiadomości
niniejszy wykaz:

Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz

katastru nieruchomości 

Księga wieczysta Nr KW - LD1Y/00029553/3

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów 
i budynków numerem działki 154/4, położona jest w

obrębie geodezyjnym 
0001 Daszyna, gm. Daszyna

Działka posiada następujące klasy bonitacji: 
RIIIa-0,2392 ha, Br-RIIIa-0,1335 ha

Powierzchnia nieruchomości 0,3727 ha 

Opis nieruchomości 

Działka częściowo zabudowana budynkiem
magazynowym i gospodarczym, w części była

użytkowana rolniczo. Kształt działki regularny, zbliżony
do wąskiego prostokąta. Układ hipsometryczny terenu

płaski, poziomy. Dostęp do uzbrojenia w instalację
elektryczną i wodną dogodny. Działka nie posiada

bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostępu do
drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez teren

działki sąsiedniej. 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania 

 Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczona jest w części (od strony

północnej) symbolem P/U - teren obiektów
produkcyjnych, składów, magazynów i usług oraz w
części (od strony południowej) symbolem R – tereny

rolnicze.

Sposób zagospodarowania: zgodnie z planem
miejscowym.

Termin zagospodarowania
nieruchomości 

Nabywca może przystąpić do zagospodarowania
nieruchomości po przeniesieniu na niego własności

nieruchomości w drodze aktu notarialnego -  umowy
sprzedaży.

Cena nieruchomości Cena nieruchomości wg wartości ustalonej przez



rzeczoznawcę majątkowego: 

83.900,00 (+23% VAT) = 103.197,00 zł 
(słownie: sto trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem

złotych)

Wysokość stawek procentowych
opłat z tytułu użytkowania

wieczystego 
nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu
użytkowania, najmu lub

dzierżawy
nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat nie dotyczy

Informacja o przeznaczeniu do
zbycia lub oddania w

użytkowanie, najem, dzierżawę
lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, którego miejsce, termin i warunki

podane zostaną w ogłoszeniu o przetargu.

Termin do złożenia wniosku
przez osoby, którym przysługuje

pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie

art.34
ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o

gospodarce nieruchomościami. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo, stosownie do
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce

nieruchomościami, mogą składać wnioski w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, 

tj. do dnia 5 lipca 2022 roku.

Do wylicytowanej ceny za nabywaną nieruchomość doliczona zostanie kwota 3.400,00 zł plus
podatek  VAT 23% tytułem zapłaty  za  ustanowienie  bezterminowej  służebności  gruntowej
polegającej na prawie przechodu i przejazdu do drogi publicznej (powiatowej) przez gminną
działkę  sąsiednią  nr  154/3  obręb  geodezyjny  0001Daszyna,  gm.  Daszyna  na  rzecz
każdoczesnego właściciela zbywanej działki nr 154/4. Przy czym w przypadku ustanowienia
takiej  służebności  właściciel  nieruchomości  władnącej,  tj  działki  nr  154/4  zobowiązany
będzie do przygotowania gruntu do przechodu i przejazdu oraz bieżącego utrzymania gruntu
objętego  służebnością,  polegającego  m.in.  na  sprzątaniu,  odśnieżaniu,  prawidłowym
utrzymaniu i eksploatowaniu we własnym zakresie i na własny koszt. Ponadto na każdym
właścicielu nieruchomości władnącej ciąży obowiązek wykonywania służebności w sposób
jak najmniej uciążliwy dla właściciela i użytkowników nieruchomości obciążonej.
W przypadku, gdy nabywcą działki nr 154/4 zostanie właściciel działki sąsiedniej (innej niż
działka nr 154/3) posiadającej bezpośredni dostęp do drogi publicznej  i ustanowi on dojazd
do  działki  nr  154/4  poprzez  swoją  działkę  służebność  na  działce  nr  154/3  nie  będzie



ustanowiona, a co za tym idzie kwota za ustanowienie służebności nie będzie doliczana do
wylicytowanej ceny.

Niniejszy  wykaz podlega  ogłoszeniu  przez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu
Gminy  Daszyna  oraz  zamieszczenie  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Daszyna
https://www.daszyna.4bip.pl przez okres 21 dni, tj., od 24 maja 2022 r. do 14 czerwca 2022 r.
Informacja  o  wywieszeniu  wykazu  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości  przez
ogłoszenie w prasie lokalnej.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie – pokój nr
5, tel. (24) 389 04 18.

Daszyna, 24 maja 2022 r. 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Daszyna w terminie:

od …..................................…

do ….....................................

https://www.daszyna.4bip.pl/
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