
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2022 

WÓJTA GMINY ZAŁUSKI 
z dnia 8 lipca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny 

(aport) do spółki SIM Północne Mazowsze sp. z o.o. 

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

gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z  art.  13 ust. 1,  art.  24 ust. 1,  art.  35 ust. 

1 i 2,  art.  37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy w Załuskach 

Nr 261/XXXIII/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez 

Gminę  Załuski wkładu niepieniężnego do „SIM Północne Mazowsze sp. z o.o." w postaci prawa 

własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Załuski, 

Wójt Gminy Załuski, zarządza co następuje: 

§ 1  

Przeznacza się  do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki SIM Północne Mazow-

sze sp. z o.o. nieruchomość  z zasobu gruntów stanowiących własność  Gminy Załuski okreś loną  

w wykazie nieruchomości, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy informacyjnej 

Urzędu Gminy Załuski oraz na stronach internetowych Urzędu. Ponadto informację  o wywie-

szeniu tego wykazu podaje się  do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie. 

3 

Wykonanie zarządzenia powierza się  Wójtowi Gminy Załuski. 

*4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt G aluski 

_Kamil 



Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski 

Nr 0050.40.2022 z dnia 8 lipca 2022r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

stanowiącej własność  Gminy Załuski przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) 

do spółki SIM Północne Mazowsze sp. z o.o. 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 261/XXX111/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgodny na wniesienie przez Gminę  Załuski wkładu niepieniężnego do „SIM 

Północne Mazowsze sp. z o.o." w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej W Gminie Załuski oraz  art.  35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Załuski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia jako wkład 

niepieniężny (aport). 

Oznaczenie nieru- 
chomości wg ewi- 

dencji gruntów 
oraz numer księgi 

wieczystej 

Powierzchnia 
dziatki 

Opis nieruchomości 
Przeznaczenie 

w m.p.z.p. 

Cena nierucho-
mości 

[wartość  w A] 

Forma 
sprzedaży 

Tryb 
zbycia 

1 2 3 4 5 6 7 

Działka nr 119 

położona we wsi 

ZAŁUSKI 

obręb 0026 

Działkę  stanowią  
—grunty zabudo-

wane  B 

PUL/00017218/4 

0,1923 ha Nieruchomość  usytuowana jest w centralnej czę- 
ści miejscowości. Sąsiaduje z zabudową  przemy- 
słowo-usługową  i mieszkaniową  oraz boiskiem 

sportowym. W niedalekiej odległości znajduje się  
Urząd Gminy, ośrodek zdrowia, apteka i inne 

obiekty usługowo-handlowe. 

Działka jest zabudowana budynkiem wielorodzin- 

nym oraz trzema budynkami gospodarczymi.  
Jest porośnięta częściowo drzewami i krzewami. 

Przez teren działki przebiega sieć  wodociągowa 
i napowietrzna linia energii elektrycznej. 

23a  MW  — teren zabu- 

dowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej zgodnie 

z uchwalą  
Nr 160/XXXIV/2016 

Rady Gminy Załuski z 

dnia 30 grudnia 2016 r. 

267 000 g Wkład niepie- 

niężny (aport) 

do spółki 

SIM Północne Ma- 

zowsze sp. z o.o. 

Tryb 

bezprzetargowy 

Informacja:  

Na podstawie  art.  34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby: 
- którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów (np. z  art.  231 § 1 Kodeksu cywilnego); 

- które są  poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub 
mają  prawo do złożenia wniosków o ich nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 6 września 2022 r. 
Powyższy wykaz wywiesza się  na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Załuskach oraz na stronach internetowych Urzęd 
podaje się  do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym. 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy w Załuskach 

w dniach 26.07.2022r. do 16.08.2022r. 

obiercami tych osób; 

ację  o jego wywieszeniu 
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