
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.63.2021 
WÓJTA GMINY NOWOSOLNA 

z dnia 21 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Nowosolna przeznaczonej do sprzedaży 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 35 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1990, z 2021 r., poz.11, poz. 234, poz. 1551, poz. 1561) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Nowosolna, określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej 
do sprzedaży. 

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1, wywiesza się na okres 21 dni, na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek 
Nowosolna 1, w dniach od 26 października 2021 r. do dnia 16 listopada 2021 r.,  
a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu: 
https://nowosolna.bip.net.pl oraz http://gminanowosolna.pl.  

2. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat 
łódzki wschodni. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowosolna. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

z up. Wójta Gminy Nowosolna 
 
 
 

Sekretarz Gminy 
Nowosolna Sławomir Jasiński 
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.63.2021 
Wójta Gminy Nowosolna 
z dnia 21 października 2021 r. 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej oraz 
ewidencji gruntów i 
budynków 

Powierzchnia 
nieruchomości  

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Cena 
nieruchomości  

Informacja o 
przeznaczeniu do 
sprzedaży  

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

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Oznaczenie wg 
ewidencji gruntów i 
budynków: 
miejscowość Natolin, 
gm. Nowosolna, 
powiat łódzki 
wschodni, woj. 
łódzkie,  działka ew. 
nr 188/8, obręb 
ew. Natolin (0011) 
 
Oznaczenie wg 
działu I-O księgi 
wieczystej nr 
LD1M/00080248/8: 
miejscowość Natolin, 
gm. Nowosolna, 
powiat łódzki 
wschodni, woj. 
łódzkie,  działka ew. 

0,0786 ha Na 
nieruchomości 
zlokalizowany 
jest murowany 
przystanek 
komunikacji 
autobusowej, 
użytek 
gruntowy S-RV, 
przez 
nieruchomość 
przebiegają 
urządzenia 
infrastruktury 
technicznej 

Przeznaczenie w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego: 
podstawowe zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i usługowa 
jako równorzędne funkcje 
(teren oznaczony 
symbolem 11. MNU.12)  
 
Sposób 
zagospodarowania: 
niezagospodarowana 

46 211,00 zł 
(słownie: 
czterdzieści sześć 
tysięcy dwieście 
jedenaście 
złotych zero 
groszy) 
powiększona o 
należne daniny 
publiczne, w tym 
podatek VAT 

Sprzedaż 
nieruchomości w 
celu poprawy 
warunków 
zagospodarowania 
nieruchomości 
przyległej, 
oznaczonej jako 
działka ew. nr 
188/6 z obrębu 
ew. Natolin (0011) 
-    zgodnie z art. 
37 ust. 2 pkt 6 
ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o 
gospodarce 
nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1990, ze 
zm.), zwanej dalej 
"ugn" 

6 tygodni, licząc 
od dnia 
wywieszenia 
niniejszego 
wykazu 
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nr 188/8, obręb 
ew. Natolin (0011) 

Po upływie 
terminu, o którym 
mowa w pkt 7 
podane zostanie 
do wiadomości 
publicznej 
ogłoszenie o 
przetargu  

1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowosolna, pok. 21, tel. (42) 616 45 31. 

2. Wykaz podlega publikacji przez okres od dnia 26 października 2021 r. do dnia 16 listopada 2021 r. 

 

   

z up. Wójta Gminy Nowosolna 
 
 
 

Sekretarz Gminy 
Nowosolna Sławomir Jasiński 
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