
Zarządzenie Nr 12/2021 
Burmistrza Miasta Skórcz 

z dnia 23 lutego 2021 r. 
 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Skórcz. 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm. ) Burmistrz Miasta Skórcz zarządza, 
co następuje: 
 

§ 1 
 

Przeznacza się do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe 
wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
 

§ 2 
 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Skórczu na okres 21 dni oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o 
wywieszeniu wykazu zamieszczona zostaje w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy 
Miejskiej Skórcz.  
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

Burmistrz Miasta  

Janusz Kosecki 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2021 
Burmistrza Miasta Skórcz 
z dnia 23 lutego 2021 r. 

 
 
 

WYKAZ 
nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  

stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz 
 
 

Lp. Położenie 
nieruchomości 

 

Nr 
działki 

Powierzchnia Oznaczenie 
księgi wieczystej 

Opis nieruchomości, przeznaczenie 
i sposób zagospodarowania 

Termin 
zagospodarowa

nia 
nieruchomości 

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości 

1. 
Skórcz, ulica 

Polna 
22 0,3929 ha GD1A/0009238/7 

Działka rolna niezabudowana. 
przeznaczona w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Skórcz jako tereny rolnicze, 

przydomowe ogrody działkowe, 
nieużytki, zieleń nieurządzona. 

 

Nie określa się 

38 744,00 zł + 
VAT 

obowiązujący w 
dniu sprzedaży 

 

  
Wykaz wywieszono na okres 21 dni  tj. od dnia 23 lutego 2021 r. do dnia 17 marca 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skórczu 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.  
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)  mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie do dnia  
31 marca 2021 r.  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Skórczu, ul. Główna 40, 83-220 Skórcz.  

 


