
Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice 
Nr 0050.31.2019 z dnia 07.02.2019r. 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

Na podstawie:  
 art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r.  

poz. 994 z późn. zm.),  
 art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 

2204 z późn. zm.),  

 § 7 ust. 1 i 3 uchwały nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018r. w sprawie 
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Gierałtowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 maja 
2018r., poz. 3322) zmienionej uchwałą nr XLIX/345/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 
11.09.2018r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 14 września 2018r., poz. 5637).  

 
 

Z A R Z Ą D Z A M 

  § 1 
Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy 
Gierałtowice, położoną w Paniówkach przy ulicy Gliwickiej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr: 
2104/46 o powierzchni 0.2988 ha, km. 5, obręb Paniówki dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach 
prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00039643/8, która została opisana w załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.  

  § 2 
Zatwierdzam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 
Gierałtowicach na okres 21 dni oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice 
www.bip.gieraltowice.pl.  Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu 
obejmującym co najmniej powiat. 
 

§ 3 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

http://www.gieraltowice.pl/
http://www.bip.gieraltowice.pl/


Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 

Nr 0050.31.2019 
z dnia 07.02.2019r. 

         WYKAZ 

   NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje się do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.   

 Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni (od 07.02.2019r. do 01.03.2019r.).  
  Informację o działce zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach pokój 114, tel. 32 30 11 364. 
  Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w   

nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 
 
 
 
 

 
Lp 

 
Miejscowość, 

położenie 
 

 
Nr 

geodezyjny 
działki 

 
Pow. 

działki      
w m

2 

 
Nr księgi wieczystej 

 
Opis nieruchomości 

 
Przeznaczenie nieruchomości 

w studium uwarunkowań i 
kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 

Gierałtowice 

 
Rodzaj zbycia 

 
Cena 

nieruchomości  
 

 
1 

 
Paniówki 

ul. Gliwicka 

 
2104/46 

 
  2988 

 
GL1G/00039643/8 

 

 
Działka niezabudowana położona ok. 55m 
na północ od pasa drogowego ul. Gliwickiej, 
stanowiącej drogę krajową DK44, w bliskim 
sąsiedztwie z gminą Mikołów, w 
bezpośrednim sąsiedztwie Potoku Promna 
oraz restauracji. Działka w kształcie 
wydłużonego trójkąta  o długości boków 
40mx152mx145m, nieogrodzona. Dojazd do 
działki odbywał się będzie wewnętrzną 
gruntową drogą gminną o szerokości ok. 
5m.  

 
 Obszary zabudowy 

usługowo-
mieszkaniowej – 
symbol terenu w 
studium UM 

 Obszary użytków 
rolnych w ciągach 
ekologicznych – 
symbol terenu RE 

 
Sprzedaż w 

drodze 
przetargu 

 
 241 700,00 zł  



 
 
 


