
Zarządzenie Nr 81 /2022 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 28 lipca 2021 r. 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Chochół oznaczonej 
w ewidencji nr 116/3 , stanowiącej własność Gminy Mińsk Mazowiecki w drodze 
bezprzetargowej oraz podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej zbywanej 
nieruchomości 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 
2022 r, poz. 559 ze zm./, oraz art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899/, oraz na podstawie§ 8 i § 9 Uchwały Nr 
X. 93 .19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mińsk 
Mazowiecki oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową oznaczoną 
w ewidencji gruntów nr 116/3 o powierzchni 0,1584 ha, 
położoną w Chochole. 
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Mińsk Mazowiecki, a informacja o wywieszeniu podana zostanie do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowe Urzędu Gminy 
Mińsk Mazowiecki. 
§ 3. Wykaz nieruchomości o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu i podaniu do publicznej 
wiadomości przez okres 21 dni. 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się insp. ds. zarządzania gruntami i rolnictwa. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do Zarządzenia Nr 81 /2021 

Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 lipca 2022 r. 

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: 

Lp Nr działki Powierzchnia Położenie Opis użytku Stan prawny Cena w zł 

Nieruchomość rolna 

1 116/3 0,1584 Chochół SllM/00115866/2 9800,00 zł 

1. Stan prawny: Gmina Mińsk Mazowiecki jest właścicielem działki nr 116/3 o pow. 0,1584 ha, położonej we wsi Chochół, dla której jest prowadzona 
w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowiecki KW SllM/00115866/2. 

2. Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki działka nr 116/3 położona jest w terenach 
rolnych. 

3. Przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym szczegółowe warunki sprzedaży określone zostaną w protokole uzgodnień spisanym z nabywcą po okresie 
wywieszenia wykazu, który będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej. 

4. Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) działka opisana 
w pkt. 1 wykazu zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym na rzecz następców prawnych. 

5. Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mińsk Mazowiecki, na tablicy ogłoszeń sołectwa Chochół oraz na stronie 
internetowej urzędu w dniach 01.08.2022 r. do 22.08.2022 r. 


