
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR   117 

BURMISTRZA  GMINY  STĘSZEW 

z dnia   20 sierpnia    2019r. 

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

                    

 

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

( Dz.U.2019.506 ze  zm.),  art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

( Dz.U. 2018.2204 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/60/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 

27  czerwca  2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Stęszewie  

 

BURMISTRZ  GMINY STĘSZEW 

zarządza co następuje: 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość 

wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

Gminy Stęszew na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do 

publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu oraz 

tablicy ogłoszeń w każdym sołectwie. 

  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 



                  Załącznik do 

                 zarządzenia nr 117 

                 Burmistrza Gminy Stęszew 
                 z dnia  20.08.2019r.      

 
 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO SPRZEDAŻY 
   

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018 2204 ze zm.), Burmistrz Gminy Stęszew podaje  do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

 

Lp. Nr 

działki 

Powierzchnia KW 

 

Położenie   Cena 

wywoławcza 

netto  w zł 

1 1691/2 0.3594ha PO1S/00029782/0 Stęszew ul. Poznańska  400.000,00 
 

 

 

 

Opis nieruchomości: 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Stęszewie przy ul. Poznańskiej.  Dla przedmiotowego terenu wydana została decyzja Nr 084/11 

z dnia 29.08.2011r Burmistrza Gminy Stęszew o warunkach zabudowy – rodzaj inwestycji: budowa obiektu- pasażu handlowego wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą, zjazdami, parkingami i placem manewrowym.   

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu, którego termin, miejsce i warunki zostaną  podane do publicznej wiadomości w odrębnym 

ogłoszeniu. 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upływa   4.10.2019r.       

 
 


