
W sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości pżeznaczonych do sprzedaży.

Na pods|awie ad m ust 2 pkt 3 uslawy z dnia 8 marca 1990 .oku o samożądzie gminnym (lekst jedn z 2oo1 I. DZ'U'N| 142'poz 1591 z póŹn,zm ) ai'34 ust 1 pkt 1 i 2'

an.35 Ust1 i2 ' art.37 ust.2 p|d 6 ustawy f dnia 2,| s.eĘnia 1997 r' o gospodarce nieruchomoścjami (tekst jedn.Dz.U,Nr 46'poz 543 z2ooo r'z pÓżn'zm ) oraz s 5 ust'1 pkt' 6

Uchwały nr 284l4/XXXVl/06 Rady Miejskiej w |łowei z dnia 25 kv/ietnia 2006 roku w sprawie zasad zbycia i obciążania njeruchomości stanowiących wlasność Gminy

llowa oraz nabycia ń]eluchomoścido gminnego zasobu nierUchomości Gminy IłoWa

zarządża aię co następuje:

s1
Przez|acza się do zbycia następujące nieruchomościz fasobU nieruchomości Gminy |łowa
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Burmistrza |łowej

z dnia 21 stycznia 2007 roku

l.Pzeznaczsnie w planie miejscowym
2,podslawowy cel oddan.a w uŹy'kov/anie

3. spostb zagospodarowania
4 termin ragospodamvania

Zbycia

217t2,
24,
48293 .

|łowa U|' Zagans].a Grunt nie zabudowany
położony W sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej i

myjnlsamochodowej

Grunt nie zabudowany
po|ożony w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej i

myjnisamochodowej

spŻedaŻ na wlasnośc w
drodze bezprz etargowej dla

nieruchomości przyIegłej 02n'
dzia|kąnt 1347

1. Wstud um uwarunkowań 
'kie.UnkóWzagospodarowania przestrzennego

gminy - obszar zabudowy

2. Nie dotyczy
3' DIa poplawy funkcjonaIności dz]ałk

sąsiedniej '4. Nie dolyczy.

W studium uwarunkowań i ki€runków
zagospodarowanaa przestrzennego
gminy - obszar zabudowy
mieszkaniowej
N e dotyczy
D]a poprawy funkcjona]ności działki

217t3,
72,
48293 .

|lowa ' u| Zagańska spĘedaf na wlasnośc w
.odze bezprzelargowe] dla

n]eruchomości pĘyIegłei ozn'
dz ałką nr 1346

6.
L

8.
sąsiedn ej .

Nie



21714,

4A293 .

|towa 
' 
ul' Żagańska Grunt nie zabudowany

położony w sąsiedzn/vie
zabudowy mieŚzkan]owe] i
myjni samochodowej

L W studium Marunkowań ikielunków
zagospodarowania pżestuennego
gminy obszar zabudowy

Nie dotyczy
DIa pop|awy funkcjona]noścj dzialki
sąs.edniej '

grunt- 1 130,-zl

10.
11.
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s2
1'Pierwsfeństwo w nabyciu nieruchomości przysfuguje osobie ' 

która spełnia jeden z następujących warunkÓw:
1 ) przys|ug uje jej ioszczenie o nabycie nieruchomości z mory ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o gospodarce nieruchomościami |Ub odrębnych pŹepisÓw
jeŹeli fłoży wniosek o nabycie pŹed upływem terminu określonego w usŁ2 .

2)jest poózednim właścicie|em zb}Manej nieruchomości pozbawionym prawa v/{asnoś;ci tej nieruchomości p|zed dniem 5 grudnia 1990 r albo jego

spadkobiercą jeże|i złoży Wniosek o nabycie przed upływem terminu okreśLonego w ust'2 '

2'Termin złoienia wniosków . o których w ust'1 wynosi 6 tygodni |icfąc od dnia lvy3wieszenia ninieiszego wykazu .

Podpisanieprotokołuuzgodnieńznabywcąnastącipoupływieokresu'októrr;mowaWs4zzachowaniemterm]nóWoktÓrychmowaWs2'

s4
ZaŻądzenie wchodziw życie z dniem podjęcia i pod|ega wywieszeniu na tab|iry ogłoszeń Urzędu na okres 21 dni '

i.ninh

wys ies7ono na labItcy og|os.cń ' '.''''''''.''''.'''''..'
Zdję|o z |.lblicy os|l|szeń


