
 
Zarządzenie Nr SEK.0050.83.2019 

Wójta Gminy Dąbrowa 
z dnia 29 maja  2019 r. 

 
 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości  niezabudowanej przeznaczonej  do sprzedaży, 
stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa  
 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz 35 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 
ze zm.),  Wójt Gminy Dąbrowa zarządza, co następuje : 
 

§1. 
Z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Dąbrowa przeznaczona została do sprzedaży   
nieruchomość niezabudowana wykazana w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§2. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
  
                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                   Wójt Gminy 

                                                                                                   /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 
 

 



 
Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.83.2019 
Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. 

 
WYKAZ 

 
dot. nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa  - działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa 

 
 

Lp. Oznaczenie  
i położenie 

nieruchomości 

Numer działki  Powierzchnia 
działki w ha 

Nr księgi 
wieczystej 

Cena 
nieruchomości 

Forma zbycia  

1. Gmina Dąbrowa, obręb 
Lipowa, 

oznaczona w  rejestrze 
gruntów jako Bp – 

Zurbanizowane tereny 
niezabudowane  

lub w trakcie zabudowy 

109/1 
km. 1 

0,1000  OP1O/00076490/9 26 200,00 zł Sprzedaż w drodze 
przetargu  

 

• Działka niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów rolnych. Położenie szczegółowe 
korzystne, przy głównej drodze wiejskiej, dojazd dogodny. Działka uzbrojona w energię elektryczną i wodę. 

 

• Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa teren przedmiotowej działki oznaczony jest symbolem 5.1 
RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych: 
- funkcja podstawowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowo – usługowa, zabudowa usługowa, 
- funkcja uzupełniająca: usługi agroturystyki, zieleń urządzona i nieurządzona, wody śródlądowe, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej. 
 



• Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na okres 21 dni tj. od dnia 30.05.2019 r. do dnia 20.06.2019 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Dąbrowa oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej gminy pod adresem 
www.gminadabrowa.pl ,a ponadto informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

 
Termin wywieszenia wykazu: 

1) w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa – tablica ogłoszeń I piętro od dnia 30.05.2019 r. do dnia 20.06.2019 r.; 
2) publikacja w BIP: 30.05.2019 r.; 
3) publikacja na stronie www.gminadabrowa.pl: 30.05.2019 r.; 
4) publikacja w prasie: 30.05.2019 r. 

 

• Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 2019 r. o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 12.07.2019 r.  

 
 
                                                                                                                                                                      Wójt Gminy 
                                                                                                                                                    /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



F.2600.107.2019.MG                                                                      Dąbrowa, 29.05.2019 r. 
 
 
 
 

                                                                                 
Tygodnik Krapkowicki 
Wydawca Bastech Sp. z. o.o.  
47-300 Krapkowice, ul. Sienkiewicza 9 
                                                                                    

 
 

                                                                              
 
 Zwracam się z prośbą o opublikowanie w „Tygodniku Ziemi Opolskiej” ogłoszenia   
o następującej treści: „Wójt Gminy Dąbrowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa 
został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej   
do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa. Termin 
złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
upływa z dniem  12.07.2019 r.” 



 
 



 


