
Nr O – S.0050.81.2022 

 

Zarządzenie Nr 0050. 81 .2022 

 

Wójta Gminy Łaziska  

 

z dnia   12   grudnia 2022 r. 

 

 

 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Łaziska i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości 

 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr IV/31/2003 Rady 

Gminy Łaziska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości Gminy Łaziska oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. 

Lub. Nr 80, poz. 2194 z późn. zm.) Wójt Gminy Łaziska zarządza, co następuje:   

 

§ 1 

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zapisaną 

w ewidencji gruntów i budynków pod numerem ewidencyjnym 470/1, o pow. 0,0322 ha, 

położoną w Janiszowie, gmina Łaziska, stanowiącą własność Gminy Łaziska. 

2. Nieruchomość opisana w ust. 1 przeznaczona jest do sprzedaży w celu poprawy 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osób, które 

zamierzają tą nieruchomość nabyć, oznaczonej numerem ewidencyjnym 471 położonej w 

Janiszowie gm. Łaziska. Opisana nieruchomość przeznaczona do sprzedaży o nr ewid. 

470/1 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość z powodu swojej 

niewielkiej powierzchni, tj. 0,0322 ha, a ponadto są na niej częściowo posadowione 

zabudowania gospodarcze znajdujące się na działce przyległej oznaczonej nr ewid. 471. 

3. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez: 

1) wywieszenie na okres 21 dni  w Urzędzie Gminy Łaziska, Łaziska 76, 24-335 Łaziska, 

2) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łaziska (https://gminalaziska.pl), 

3) ogłoszenie w Kurierze Lubelskim informacji o zamieszczeniu wykazu, zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

https://gminalaziska.pl/

