
ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działki gruntu 
niezabudowanego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłaszam wykaz w sprawie zamiaru sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości 
będących mieniem Gminy Czernikowo, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

>- lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 39,35 m2 oraz pomieszczenia gospodarczego 
nr 2a o pow. 1,90 m2 wraz z udziałem 4125/27985 w częściach wspólnych i działce 
gruntu nr 58/3 położonej w Mazowszu.
Księga Wieczysta WL1L/00037444/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział, Ksiąg 
Wieczystych w Lipnie.

>  lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 58,73 m2 oraz pomieszczenia gospodarczego 
nr 5a o pow. 3,93 m2 wraz z udziałem 6266/27985 w częściach wspólnych i działce 
gruntu nr 58/3 położonej w Mazowszu.
Księga Wieczysta WL1L/00037444/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział, Ksiąg 
Wieczystych w Lipnie.

>- nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 62/3 o powierzchni 0,2710 ha 
zapisaną w ewidencji gruntów jako droga, położona we wsi Stekłin gmina Czernikowo. 
Księga Wieczysta WL1L/00028947/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Lipnie.

§ 2. Określenie terminu sprzedaży nieruchomości nastąpi po upływie 6 tygodni, podczas 
których niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Czernikowo.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy, w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń sołectwa Mazowsze i Stekłin oraz na 
stronach internetowych Urzędu Gminy Czernikowo www.czernikowo.pl

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

http://www.czernikowo.pl


Załącznik Nr 1 
Do Zarządzenia Nr 18/2016 
Wójta Gminy Czernikowo 
Z dnia 16 maja 2016 r.

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH 

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM 

ORAZ
DZIAŁKI OZNACZONEJ JAKO DROGA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

L.p. Położenie nieruchomości Oznaczenie geodezyjne Nr
lokalu

Położenie 
lokalu/oznaczenie 
geodezyjne działki

Pow.
użytkowa

(w m2)

Informacja o 
przeznaczeniu do 

sprzedaży

Wartość lokalu wraz 
z udziałem w gruncie

L 2 2 4. 5. 6 . 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. Mazowsze 29 Mazowsze Obręb
Mazowsze 58/3 pow. 0,0664 

ha
KW

WUL/00037444/8 2
lokal mieszkalny 

położony na 
parterze

39,35 Przetarg ustny 
nieograniczony

34 038,00 zł + koszty 
sporządzenia aktu 

notarialnego oraz opłat 
wieczystoksięgowych

2. Mazowsze 29 Mazowsze Obręb
Mazowsze 58/3 pow. 0,0664 

ha
KW

W11L/0003 7444/8 5
lokal mieszkalny 

położony na 
I piętrze

58,73 Przetarg ustny 
nieograniczony

49 451,00 zł + koszty 
sporządzenia aktu 

notarialnego oraz opłat 
wieczystoksięgowych

3. Steklin Steklin Obręb
Steklin 62/3 pow. 0,2710 

ha
KW

W11L/00028947/8 - Działka oznaczona 
jako droga -

Sprzedaż 
bezprzetargowa 

w celu poprawienia 
warunków 

zagospodarowania 
nieruchomości 

przyległej

10 341,00 zł + koszty 
sporządzenia aktu 
notarialnego oraz opłat 
wieczystoksięgowych

Osoby, którym przysługuje roszczenie do nabycia ww. nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów a także poprzedni właściciele 
prawa własności do tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. oraz ich spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu tych nieruchomości pod warunkiem, iż złożą wniosek o ich nabycie w 
terminie do dnia 08.07.2016 r.
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