
ZARZĄDZENIE NR 90.631.2022 
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy 
Wiązowna, przeznaczonych do zbycia - sprzedaży 

  
ZARZĄDZENIE NR 90.631.2022 
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowych, stanowiących własność 

Gminy Wiązowna, przeznaczonych do zbycia - sprzedaży 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. ), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje: 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz dla nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do 
zbycia – sprzedaży, stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj.  od 23.06.2022 r. do 
14.07.2022 r.   

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Środowiska i Nieruchomości. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

   

Wójt Gminy 
 
 

Janusz Budny 
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Załącznik do zarządzenia Nr 90.631.2022 

Wójta Gminy Wiązowna 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

WYKAZ 
DLA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIĄZOWNA 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA – SPRZEDAŻY 

Oznaczenie 
nieruchomości  

wg. księgi wieczystej 
i katastru 

nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 

w m 2 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

Cena brutto 
zł 

KW 
WA1O/00079294/7 
Dz. nr ew. 559/3 obręb 
geodezyjny Kąck, gm. 
Wiązowna 

862 Przedmiotem zbycia jest 
działka ewidencyjna o nr  
559/3. Nieruchomość 
posiada kształt zbliżony 
do prostokąta o 
korzystnych proporcjach. 
Nieruchomość położona 
jest przy skrzyżowaniu ul. 
Majowej i drogi 
wewnętrznej stanowiącej 
działkę nr 556 i 559/1. 
Przez działkę przebiega 
napowietrzna sieć 
elektroenergetyczna 
niskiego napięcia oraz 
znajduje się słup 
energetyczny. Ponadto 
działka znajduje się w 
zasięgu sieci 
wodociągowej (w ul. 
Majowej, ul. Sosnowej i 
drodze wewnętrznej dz.  

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla 
którego została podjęta uchwała Rady Gminy Wiązowna nr 
63.XXXIX.2017 z dnia 24.04.2017 r. w spr. przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie 
Wiązowna.  
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna, 
przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie 
przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, 
oznaczonym symbolem 11.02.MU. 

115.000,00 zł 
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nr 556.  Nieruchomość 
ukierunkowana jest w 
kierunku północny 
zachód – południowy 
wschód. W otoczeniu 
nieruchomości występuje 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
zagrodowa oraz 
częściowo tereny 
niezabudowane i leśne w 
znacznym stopniu 
zakrzewione. 

KW 
WA1O/00079294/7 
Dz. nr ew. 559/4 obręb 
geodezyjny Kąck, gm. 
Wiązowna 

862 Przedmiotem zbycia jest 
działka ewidencyjna o nr  
559/4. Nieruchomość 
posiada kształt 
czworokąta o 
korzystnych proporcjach. 
Nieruchomość położona 
jest przy ul. Majowej. 
Przez działkę przebiega 
napowietrzna sieć 
elektroenergetyczna 
niskiego napięcia. 
Ponadto działka znajduje 
się w zasięgu sieci 
wodociągowej (w ul. 
Majowej, ul. Sosnowej i 
drodze wewnętrznej dz.  
nr 556.  Nieruchomość 
ukierunkowana jest w 
kierunku północny 
zachód – południowy 
wschód. W otoczeniu 
nieruchomości występuje 
zabudowa mieszkaniowa 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla 
którego została podjęta uchwała Rady Gminy Wiązowna nr 
63.XXXIX.2017 z dnia 24.04.2017 r. w spr. przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie 
Wiązowna.  
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna, 
przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie 
przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, 
oznaczonym symbolem 11.02.MU. 

125.000,00 zł 
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jednorodzinna i 
zagrodowa oraz 
częściowo tereny 
niezabudowane i leśne w 
znacznym stopniu 
zakrzewione. 

KW 
WA1O/00079294/7 
Dz. nr ew. 559/5 obręb 
geodezyjny Kąck, gm. 
Wiązowna 

862 Przedmiotem zbycia jest 
działka ewidencyjna o nr  
559/5. Nieruchomość 
posiada kształt 
czworokąta o 
korzystnych proporcjach. 
Nieruchomość położona 
jest przy ul. Majowej. 
Przez działkę przebiega 
napowietrzna sieć 
elektroenergetyczna 
niskiego napięcia oraz 
znajduje się słup 
energetyczny. Ponadto 
działka znajduje się w 
zasięgu sieci 
wodociągowej (w ul. 
Majowej, ul. Sosnowej i 
drodze wewnętrznej dz.  
nr 556.  Nieruchomość 
ukierunkowana jest w 
kierunku północny 
zachód – południowy 
wschód. W otoczeniu 
nieruchomości występuje 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
zagrodowa oraz 
częściowo tereny 
niezabudowane i leśne w 
znacznym stopniu 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla 
którego została podjęta uchwała Rady Gminy Wiązowna nr 
63.XXXIX.2017 z dnia 24.04.2017 r. w spr. przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie 
Wiązowna.  
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna, 
przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie 
przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, 
oznaczonym symbolem 11.02.MU. 

115.000,00 zł 
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zakrzewione. 
KW 
WA1O/00079294/7 
Dz. nr ew. 559/6 obręb 
geodezyjny Kąck, gm. 
Wiązowna 

862 Przedmiotem zbycia jest 
działka ewidencyjna o nr  
559/6. Nieruchomość ma 
kształt nieregularny o 
korzystnych proporcjach. 
Nieruchomość położona 
jest przy skrzyżowaniu ul. 
Majowej z drogą 
publiczną ul. Sosnową. 
Przez działkę przebiega 
napowietrzna sieć 
elektroenergetyczna 
niskiego napięcia oraz 
znajduje się 
napowietrzna stacja 
transformatorowa SN/nn 
15/04 kV. Ponadto 
działka znajduje się w 
zasięgu sieci 
wodociągowej (w ul. 
Majowej, ul. Sosnowej i 
drodze wewnętrznej dz.  
nr 556.  Nieruchomość 
ukierunkowana jest w 
kierunku północny 
zachód – południowy 
wschód. W otoczeniu 
nieruchomości występuje 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
zagrodowa oraz 
częściowo tereny 
niezabudowane i leśne w 
znacznym stopniu 
zakrzewione.  

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla 
którego została podjęta uchwała Rady Gminy Wiązowna nr 
63.XXXIX.2017 z dnia 24.04.2017 r. w spr. przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie 
Wiązowna.  
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna, 
przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie 
przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, 
oznaczonym symbolem 11.02.MU. 

105.000,00 zł  
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Ustala się sześciotygodniowy termin, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do 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 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z poźn. zm.). Nie złożenie wniosków i dokumentów potwierdzających prawa do nieruchomości w terminie do 03.08.2022 roku, 
skutkować będzie zbyciem nieruchomości.
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