
Zarządzenie Nr 79/07 
Wójta Gminy Leoncin 

z dnia 15 października 2007 roku 
 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży. 

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

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.), 
w związku z uchwałą Nr XL/ 40/06 Rady Gminy Leoncin  z dnia 25 października 2006 r.            
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych we wsi Wincentówek,  

 
Wójt Gminy Leoncin 

zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
1. Wszczyna się ponownie procedurę sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Leoncin położonej we wsi Wincentówek, o pow. 2138 m2  oznaczonej nr 
ewid. 54/41, 57/26 wraz z udziałami w drogach wewnętrznych :  
− udziałem ½ części w działkach ewid. nr 54/42, 57/31 o łącznej pow. 400 m2   
− udziałem 4276/71098 części w działkach ewid. nr 57/40, 63/13 o pow. 2889 m2.     

2. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
obejmujący nieruchomość, o której mowa w pkt 1,  w brzmieniu załącznika nr 1 do 
zarządzenia.  

 
 

§ 2 
Zarządzenie wywiesza się na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy  na okres 
21 dni tj. od 16 października  do 5 listopada 2007 r. i zamieszcza na stronach internetowych:  
www.regioset.pl/leoncin, www.leoncin.nbip.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie 
ogłoszona w tygodnikach powiatowych „Jarmark Mazowiecki”. 
 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
Wójt Gminy 
Józef Mosakowski 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1                                             
do zarządzenia Nr 79/07 
Wójta Gminy Leoncin 
z dnia 15 października  2007 r.  

WYKAZ 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 

 
Oznaczenie nieruchomości Lp

. 
Położenie 
nieruchomości Nr księgi 

wieczystej 
Wg danych          
z  ewidencji 
gruntów (nr 
ewid. działki) 

Powierzchnia 
działki ewid.        
w m2 

Opis nieruchomości i przeznaczenie jej 
w planie zagospodarowania gminy 

Cena 
nieruchomości 
w zł ∗ 

Forma zbycia 
nieruchomości 

1 Wincentówek Kw 28034 
(dz.54/41, 
54/42) 
Kw 44566 
(dz. 
57/26,57/31) 
 
Kw 65971 
(dz.57/40, 
63/13) 

54/41, 57/26 
+ udział ½ 
części w dz. 
54/42,57/31         
o pow.400 m2 
+udział 4276/ 
71098 w dz.  
57/40, 63/13        
o pow. 2889m2 

 

2138
+  udział ½ 
części              
w pow.400m2 
+ udział 4276/ 
71098                  
w pow.2889m2 

Nieruchomość niezabudowana  Zgodnie 
z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego wsi 
Leoncin i Wincentówek zatwierdzonym 
uchwałą Rady Gminy Leoncin nr 
XVIII/26/04 z dnia 16.06.2004 r. 
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 182, poz.4750       
z dn.23.07.2004 r.) – położona jest  na 
terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną –symbol 
planu 63 MN. 

157 726,00 
w tym: 
- działki              
145 384,00 
- udziałów            
w drogach 
wewnętrznych   
12 342,00 
 

przetarg ustny 
nieograniczony 

 
∗ Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.  
 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą 
składać wnioski o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  tj. od 16 października do 
26 listopada 2007 r.  
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy  pok. nr 7 tel. (022 ) 785-65-82(85) ; 785-66-00. 

 
Wójt Gminy 
Józef Mosakowski  

 


