
ZARZĄDZENIE NR 177.2019
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., 
poz. 506 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr LII/239/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20 grudnia 
2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Grębocice (Dz. 
Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 1), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną, 
wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, oznaczoną w ewidencji 
gruntów nr 46/5 o pow. 0,0999 ha, położoną we wsi Grodziszcze, obręb Krzydłowice, dla której Sąd Rejonowy 
w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00025672/3.

§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 stanowi integralną część zarządzenia i podlega wywieszeniu na okres 
21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Grębocice a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do 
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa 
Krzydłowice i wsi Grodziszcze, a także na stronie internetowej Urzędu  Gminy i w BIP-ie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do zarządzenia Nr 177.2019

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 11 października 2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Grębocice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej, BIP oraz w prasie lokalnej w okresie od 11.10.2019 r. do  02.11.2019 r.
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