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Burmistrza |łowej

z dnia 21 stycznia 2008 roku

zaąądza się co następujei

s1

w sprawie : ogłoszenia lvykazu nie.uchomości pŻeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie ań'30 ust'2 pkt'3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samożądfie gminnym (tekstjedn' Dz'U' z 2001 N| 142 poz' 1591zpóżn'zr|.) i

ań25 ust' 1 ' ań.34 ust'1 pkt 1 i2 ' ań'35 
' 
art'37 ust'1 iań'40 ust'1 pkt'1 ustawyzdnia21 sierpnia 1997 r' o gospodarce nie.uchomościamj (tekstjedn,Dz'tj'

z2004 r. Nr261' poz.2603 f póżn,zm')' ' s1,s5ust'1 pkt.4 iust'3 Uchwały Nr 284/4/XXXV|/06 Rady |Viejskiej w |łowej zdnia 25 kwietnia 2006 |oku w
sprawie zasad zbycia iobciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy |łowa oraz nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomoścl
Gminy |łowa (Dz'Urz 'WojewÓdztwa Lubuskiego n| Ą2 poz' 934 z dnia 14'06'20a6 |',)

Pfzeznacza się do zbycia następujące nieruchomościz zasobu nieruchomości Gminy |łowa

1. Nr dzialki wg
ewidencji
grunrow,

2. pow w m2

3' nr księg

opis nieruchomości
1' PŻeznaczenie

w planie miejscowym
2, SposÓb

zagospodarowanra
3. Termin

fagospodarowania

Rodzaj
zbycta

Cena
Nieruchomości

1 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. l
2
3

346/3,
1400,
36211.

czerna gm'|łoWJ NieruchomoŚÓ nie
zabudowana położona w
komp|eksie 6 działek w
sąsiedztwie budowy
mieszkaniowej i rabLrdowy
handlowej

1. rabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna zgodnie
zdecyzją|,| 32107 o
ustaleniu warunkÓw
zabudowy, w ewidencji
gruntów 

"Lz.RV]"'2. nie dotyczy,
3. nie dotycry.

grunt. na Własność - W
drodze przetargu ustnego
nteograntczonego,

cena wylvoławcza do l
pŻeta|gu _ 9 25a,-zł 

'ostateczna cena będzie
ustalona w wyniku



2 3. 5. L

2 1

2
3

346t13,
1930.
36211.

czerna gm.|łowa Nieruchomość nie
fabudowana położona w
komp|eksie 6 działek w
sąs'edztwie budov'y
mieszkaniowej i zabudowy
hand|ow€j

'1. za budowa
mEszkanao\ /a
jednorodzinna rgodnie
z decyziąnr 33lo7 o
ustia|eniu warunków
zabudowy, w ewidencji
gruntów.Ps-y.

2. nie dotyczy.
3. nie dotvczv.

grunt - na w|aŚnoŚĆ -w
drcdre przetargu ustnego
nEogtantczonego.

Cena wylvolawcza do I

pfe|aąu - 12 160,-z| 
'

ostateczna cena będzie
Ustalona w !łyniku

3. 1

2.
3.

346/9
215 ,

36211.

Czerna gm.llowa Nieruchomość nie
fabudowana położona w
komp|eksie 6 działek w
sąsiedztwie budowy
mieszkaniowej i zabLrdowy
handlowej

1. zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna zgodnie
zdecyz)ąn| 32|07 o
usta|eniu warunków
zabudowy, w ewidencji
gruntów 

'L.Z-RV|"'2. nie dotyczy ,

3. nie dotvczv.

grunt. na własność -w
drodze pęetalgu ustnego
nreograntcf onego wraz z
dfiałką 346/3 i346/13 w
udziale po yż d|a każdą z
nrcn,

cena w}nv'oławcza do I

przetargu. 1 280' zł 
'

ostateczna cena będzie
ustalona w wyniku

4 1.

2.
3.

u6t12 i

346/15,
'| 254 ,

36211.

czema gm'|łowa Nieruchomość nie
zabudowana położona w
komp|eksje 6 działek w
sąsiedztwie budowy
mieszkaniowej i zabudowy
handlowej

1. zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna zgodnie
z decY)ąnr 2a|07 o
ustaIeniu warunków
zabudowy, w ewidencji
gruntów 

''Ps-V''2. nie dotyczy ,

3. nie dotvcrv -

grunt - na własność -w
drodfe pżetargu ustnego
nieograniczonego.

Cena wylvolawcza do I

przetargu _ 8 290. zł 
'

ostatecfna cena Ędzie
usialona w vvyniku

5 1.

2.
3.

u6t10,

36211.

Cferna gm llowa NierUchomość nie
zabudowana położona w
komp|eksie6 działek w
sąsjedztwie budowy
maeszkanio/vej i zabudowy
handlowej

1.

2.
3.
4.

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodżnna zgodnie
z de6!f!ąnr 28n7 o
usta|eniu warunków
zabudowy, w ewidencja
gruntów .Ps-y'
nie dotyczy ,

nie dotycry ,

grunt. na wlasnośó - w
drodzo pzetargu ustnego
nieograniczonego.

cena wy]Jvoławcza do I

przetargu - 8 960'- zł 
'

ostateczna cena będzie
ustalona w wyniku
ptzerargu .



1 346/8, Nieruchomośc n|e
zabudowana położona w
kompleksie 6 działek w
sąs.edztwie budowy
rnieszkaniowej i zabudowy
handlowej

m ieszkanaowa
jednorodrinna zgodnie
z decyzjąnr 28lo7 o
uslaleniu war!nków
zabudowy. w ewidencji

gr!]nl - na w]asnośc - w
przelargu uslnego

nreogranrczonego.

cena wywoławcza do I

prze|argu _ 10 630.- zł 
'

ostatecfna cena będzie
ustalona w wyniku
przetargu.

Cena wywolawcra do I

p|ze|a|gu - l 94oi zł 
'

ostateczna cena będzie
ustalona w wyniku
plfetargu.

1608,
36211.

u6t11 i
u6t14,
1201 ,

36211.

ogloszenie o plzetargu zostanie podane do pub|icznei wiadomości na 30 dni
4 z zachowaniem terminów o których mowa w s 2.

s3
pżed wyznaczonym term.nem p|zetiargu po upływie okresu . o którym mowa w s

54

9runlów ,'Ps.V'''
nie dotyczy ,

nte

l. zabudowa
mieszkaniowa
jednofodzinna rgodnie
f decyzją|| 2alo1 o
UstaIeniu warunków
zabudowy, w ewidencji

grunt. na własnoŚć _w
drodze przetargu ustnego
nreogranrczonego,

grunlów "Ps.V"'
nie dotyczy ,2.

3. nie

s2
1. PieMszeństwo w nabyciu nieruchomoŚci przysł|Jguie osobie ' ktÓra spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysfuguje jej roszczen.e o nabycie nien'chomościz mory ustawy f dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami |ub odrębnych przepisów

jeże|izłcży wniosek o nabycie pęed Upływem term.nu okreś|onego w ust'z 
'2) jest popŹednim właścicie|em fbywanej nieruchomoŚci pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r' a|bo jego

spadkobiercą jeże|i złoży wniosek o nabycie pŻ ed upływem terminu okreś|onego w ust.2 '
2'Termin złożenia wnlosków ' o których w Ust 1 wynosi6 tygodniIicząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu .

zgodnie z ań 3 ust'4 ustawy z dnia 1'1 kwEtnia 200 3 roku o kszla|lowaniu lslroju lo|nego (Df.u.f 2003 r' Nr 64 poz' 592) w przypadku sprzedaŹy
nieruchomośjci ro|nej pzez osobę fzyczną |ub osobę prawną inną niż Agencia' prawo pierwoktjpu pżysługuje z mocy ustawy Agencji. działąącej na Żecz
skaóu Państwa

Crerna gm.ltowa Nieruchomość nie
zabudowana położona w
komp|eksie 6 dfiałek w
sąsiedztwie bUdowy
mieszkaniowej i zabudowy
handlowej



za(fą.lzenie wchodz) w Źycie f dniem podjęcia i podlega wywieszeniU na tau Łf,ogtoszen urzędLl na okres 21 dnr

Wywi.szono n.r tal)licy ogloszeri

Zdicru / rblic\ ,,rI"7<fi .........


