
ZARZĄDZENIE Nr 74/2018 WÓJTA GMINY BATORZ 

z dnia 26 listopada 2018 roku 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Batorz 

przeznaczonych do sprzedaży 

 

Na podstawie art. art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn.zm.), art. 4 pkt 9), art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 

1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm) oraz w związku z treścią uchwały nr 

XXI/139/2013 Rady Gminy Batorz z dnia 19-09-2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości w drodze przetargowej i w związku z treścią uchwały nr 

XXV/191/2018 Rady Gminy Batorz z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości,  zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:  

1) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość nr 1 stanowiąca grunt 

orny, składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 517/4, 518/4, 

519/4, 591/2, 521/3, 522/2, 524/2, 529/4, 530/2, 532/2 i 520/2, o łącznej powierzchni 

10038 m
2
, położona w miejscowości Batorz Pierwszy, objęta księgami wieczystymi nr 

ZA1J/00033205/0, ZA1J/00027620/0, ZA1J/00027624/8 i ZA1J/00029477/6 Sądu 

Rejonowego w Janowie Lubelskim Wydział Ksiąg Wieczystych; 

2) w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości bezpośrednio do nich 

przyległych – nieruchomość nr 2 stanowiąca działkę gruntu ornego, oznaczoną 

numerem ewidencyjnym 240/6, o łącznej powierzchni 0,0146 ha, położoną w 

miejscowości Batorz Pierwszy, gmina Batorz, objęta księgą wieczystą nr 

ZA1J/00071015/9, Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim Wydział Ksiąg 

Wieczystych. 

 

§ 2. 

Szczegółowy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej  i 

bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości bezpośrednio do nich przyległych, 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

Zarządzenie niniejsze wraz ze szczegółowym wykazem nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy 

informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Batorzu oraz na oficjalnej stronie internetowej 

Urzędu Gminy w Batorzu – www.batorz.gmina.pl, przez okres 21 dni, tj. od dnia 26 listopada 

2018 roku do dnia 17 grudnia 2018 roku, a także poprzez zamieszenie stosownego ogłoszenia 

w prasie lokalnej. 

 

§ 4. 

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej oraz 

wydanie przez Wójta Gminy Batorz zarządzenia w sprawie zatwierdzenia procedury 

sprzedaży nieruchomości określonej w § 1 pkt 2) niniejszego zarządzenia, nastąpi po upływie 

terminu uprawniającego do złożenia stosownych wniosków przez osoby, którym przysługuje 

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, 

poz. 121 ze zm.). 

http://www.batorz.bip.lublin.pl/


§ 5. 

Wykonanie obowiązków wynikających z § 3 i 4 niniejszego ogłoszenia powierzam Pani 

Krystynie Zuń. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 


