
WÓJT GMINY  

      ROPA 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
Wójta Gminy Ropa Nr 103/20            

z dnia 09.03.2020 r. 

WYKAZ NIERUCHOMO ŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA ŻY 

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz . U.  z 2020 poz. 65  ze zm.),  
Wójt Gminy Ropa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ropa  

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: 

 

Lp. 

 

Nr działki 

 

Nr KW 

Powierzchnia 
nieruchomości           

[ha] 

 

Położenie/Opis nieruchomości 

 

Przeznaczenie nieruchomości  
w MPZP 

 

Cena 
nieruchomości 

1. 51/10 NS1G/00068819/0 
0,0054 

RIVb – 0,0054 

Obręb ewidencyjny: Ropa  
Jednostka ewidencyjna: Ropa 

 
Działki niezabudowane, zlokalizowane 
przy drodze krajowej nr 28, zbywane  

w celu poprawy warunków 
zagospodarowania nieruchomości 
przyległej oznaczonej nr ew. 53/3, 

wykorzystywane jako dojazd  
do przyległej nieruchomości 

Zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego działki przeznaczone 

są pod drogi powiatowe klasy Z        
( 4.1.KGZ) 

15.100,00zł + 
23%VAT 

co daje kwotę 
18.573,00 zł 

brutto 2. 3427/4 NS1G/00091665/5 
0,0379 

dr – 0,0379 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. włącznie, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
Urzędu Gminy www.ropa.iap.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ropa, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ropa. 

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w prasie lokalnej, Gazeta Gorlicka - dodatek do Gazety Krakowskiej w dniu 10 marca 2020 r. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 21 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ropa.  
Po tym okresie nieruchomości zostaną przeznaczone do zbycia. 

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy, pokój nr 14, tel. (018) 353-40-14/17 (wew.14).  


