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ZARZĄDZENIE NR 18/2018 

WÓJTA GMINY GŁOWNO 

z dnia 19 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia warunków i ogłoszenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 237/5 położonej 

w Ostrołęce stanowiącej własność Gminy Głowno. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, 

art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50) oraz § 

13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1490) – wykonując Uchwałę Nr XVIII/82/16 Rady Gminy Głowno z dnia 31 marca 2016 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wyznaczam na dzień 22 marca 2018 r. termin przeprowadzenia przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Ostrołęka w gminie 

Głowno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o numerze 237/5, stanowiącej 

własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej nr LD1G/00070985/7 prowadzonej przez 

Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych – szczegółowo opisanej w załączniku nr 

1 do zarządzenia oraz na warunkach określonych w tymże załączniku.  

§ 2. Ustalić cenę wywoławczą nieruchomości opisanej w § 1 na kwotę 35.000,00 zł netto 

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 gr.). Do wylicytowanej w przetargu kwoty należy 

doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 

§ 3. Ogłoszenie o przetargu, określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, należy 

podać do publicznej wiadomości poprzez publikację: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 

Głowno przy ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno; na stronie internetowej Gminy Głowno oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej (stronie internetowej).  

§ 4. W celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, 

powołuję Komisję Przetargową w składzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie i na zasadach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zgodnie z „Warunkami przetargu” 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku do spraw ewidencji 

gruntów.  
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

  

 

Wójt Gminy Głowno 

 

 

Marek Jóźwiak 

 


