
w sprawie : ogłoszen.a wyka2u n.ervchomości pPefnaczonych do spżedał'

Na podstawie an,30 usl 2 pkl,3 uslawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządz|e gminnym (t€ksl jedn, 2 2001 r, Dz 'U Nr 1 42. poz' l 591 z późn.fm ) i an'25 usl. .l 
i 2 

'

an 34 Ust'1 pk11]2. ań'35 Us| 1i2 o€z ań'37 Ust3 us|awyz dnia 21 sierpnia 1997 r o gospoda rce nieruchomościamr (le kst jedn 
' Dz' t] 'z 2004 . Nr261 poz 2603 z późn'zm.)

oraz Uchwav Nr 103/5^l/07 Rady Miejskiej w l|owej f dnia 21 lislopada 2007 l' !t sprawie zwolnienia z obowiązku zbycta w drodfe pEetargu nieruchomości ozn. dzia|ką nl

80/10 z pŹehaczeniem pod budowę stacji tlansformalorowej w ||owej pęy ul'faków
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Bu.rnistŻa |lot,t,ej

r dnia 2l stt/cznia 2008 roku

2.podstawowy cel oddania w
tJżytkowanie wieczyste'

3. sposób zagospodarowania
4.termin zagospodarowania

faŻądza się co następuje:

51
Przeznacza się do zbycia nas|ępujące nieruchomościz zasobu nieruchomości Gminy |lowa
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|łowa ul.fakÓw Grunt nie zabudowany
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1 Pierwszeńslwo w nabyciu nieruchomości ptzysfuguje osobie, która spełniaJeden z następujących warunków:
1) przysługuie jej roszczenie o nabycie nien'chomościz mocy ustawy f dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomośc|am. |ub odrębnych przepisów

jeże|izłcży wniosek o nabycie pŻed upłylvem terminu okreś|onego w ust 2 .



2) jest poprzednim właścicie|em zbywanej nieruchorności pozbawionym prawa własności tej nieruchomości pŻed dniem 5 grudnia 1990 r a|bo jego
spadkobiercą jeże|ifłofy wniosek o nabycie przed uplywem teminu okreś|onego w ust.2 .

2. Temin złożenia wniosków 
' 
o Kórych w ust'1 wynosi6 tygodni licząc od dnia Wywiesfenia niniejszego wykafu '

3' spisanie umowy nolańa|nej nastTi po Up]ywie okresu 
' 
o l(órym mov,e w s 3 z zachovyanjem lehinu okrcś|onego w usl.2 '

zarządzeńie wchodziw życie z dniem podjęcia i pod|ega Wnvieszeniu na labIi"y ogło3:ń ulzęau na okles 21 dni '

\ilywieszono na tablic' ogłoszeń

zdjęto z tablicy ogłoszeń


