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z dnia 21 stycrnia 2008 roku

w sprawie : ogłoszenia wykafu nioruchomości pż€znacfonych

do spredaży.

2oo1. DZ.U.N| 142'poz1591 z późn'zm')i ar|.25 Ust 1i2 '
Dz U z2004. Nr 261 poz26o3 z pÓżn'zn'')a|az s 5 usl 1pkt5 is

Na podstawie art 30 ust'2 pkl3 ustawyz dnia 8 marca 1990 roku o samożądzie gminnym (ieksijedn. z

arl35 Ust'l

i 2 016z

ań 37 Ust'3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 f' o gospodarce nieruchomośc]ami (teksl jedn

'

asad zbyoa iobciążania nieruchomości stanowiących w]asnoścGminy
(Df 'Urz'Województwa Lubuskiego nr 42 poz 934 z dnia 14'06'2006 l')

1o Uchwaly Nr 284I4/XXXV|/06 Rady MiejskiejW llowej z dnia 25 kwielnia 2006 roku w sprawie

oraz nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy |tÓwa

|lowa

zar2ądza się co następujeI

s1
Pfeznacza się do zbycia następujące nieruchomościf zasobu nieruchomoŚci Gminy lłowa

1Pżeznażenie w p]a|ie

2

podsl.wmy cel oddanE w
uży&Ówańi€

wieęyste

3 sposÓb zagospÓdarowa| a
1l
'1.

2.
3.

512t4,
529 m' ,
25530 .

Grunt w udziale

Grunt zabudowany

kompleksem r 25
garaŹami ' GaraŹ nr 59
o pow' użytkowej 26,40
m', udzial w gruncie
26t441.

261447 w

do29-07.2092r.,

garaż - nieodpłatnie.
2.

J.

ekologicznych,
Nis dotyczy ,

- 330,- zł'
Garaż - 4 9,|o.. 20 % ceny gruntu
plalna najpÓżn]ej
zl
Grunt

aklu nolarialnego, nie częściej niŹ raz
oplaly rocrn+s %

płahe do

Nie dotycry,
Nie dolyczy .

budowę Wyb!dowała
ze środków własnych
garaż na gruncie

dzieżawy zawanąna

okres 10lat

31

s2

1 PieMsfeńslwo w

nabyciu nieruchorności pżys|UguF ośobie która spe|nia jeden z następuiących warunków :
'
1) pJzysługuje jej rcs2czenie o nabycie nieruchomościz mocy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodalce nieruchomościami |ub odĘbnych prŹepisów
jeże|izłoŹy wniosek o nabycie przed upływem tgminu okreś|onego w ust.2 .
2) jest poprzednim w]aścicie|em zbywanej nieruchomościpozbawionym prawa wtasnoścj tej nieruchomości pżed dniem 5 grudnia 1990 r' a|bo jego
spadkobiercą jeże|izłożywniosek o nabycie przed upływem terminu okreś|onego w ust'2 .
2' Termin fłoŹenia wńiosków o ktÓrych w ust.l !łynosi6 tygodni |icfąp od dnia wywiesfenia niniejszego wykazu '
'
3. stisanie umowy notanahejnastmi po upływie okresu, o którym mowa w s

3z zachowaniem

terminu okreś|onego w ust'2

'

s3

Zgtządzenie Wóodziw życi€ f dniem pod].ęc a i pod|ega wy'^/iesfeniu na tab|icy og|oszeń Urzędu na okr6s 21 dni

'
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