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..| 'f. .i']i,j'g..i. Burmiśfrza |towej

z dnia 6 lutego 2008 roku

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości pŹeznaczonych do spPedaży.

Na podstawie ań'30 ust'2 pkt'3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoŻądz]e gminnym (tekst jedn' Dz'U z 2001 Nr 142 pof' 1591 z póżn,zfi )
ań'25 ust' 1 ' ań' 34 ust.1 pkt1i2 ań.35 

' 
ań'37 ust',l iart'40ust'1 pkl.1 ustawyz dnia 2,1 sierpnia 1997 r' o gospodarce niell]chomośc]am] (tekst edn'Dz'U,

z2a04 |. N| 261' pof' 2603 z póżn,zrf,') ' s1,s5ust'1 pkt' 4 iust'3 Uchwały Nr 284l4/XxXV|/06 Rady Miejskiej w lłowązd|a25 kwietnra 2006 roku W
sprawje zasad zbycia jobciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy lłowa oraz nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomośc
Gminy |łowa (Dz'U|z 'Województr'va Lubuskiego nr 42 poz. 934 z dnia 14'06'2006 r')

zaĘądza się co następuje:

s1
PŻez|acfa się do zbycia następujące nieruchomościz zasobu nieruchomości Gminy lłowa

1. Nr drialki wg.

gruntów 
'

nr księgi

2.

3.

1. Przeznaczenie w planie miejscowym
2' sposÓb zagospodatowania
3. Terminzagospodarowanla

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

1.

2.
3.

1/55,
3,9647 ha,
25340 .

KOntn zaqansKl Nleruchomość nie
zabudowana położona W
kompleksie strefy
inwestycyjnej w
sąsledztwie węzła
drogowego 

''|łowa''budowanej autostrady A-1 8
i drogi Wojewódzkiej nr 296

1. teren orn symbolem P iZNl-
pżef naĆf enie podslawowe] f abudowa
lechnicrno-produkcyjna w rakresie
ktÓrego m]eszcząsię : obiekiy
produkcyjne' leeny magaŹynowe' bazy
bldow|ane. bafy spżęlowołmnspońowe
orar Inne bazy izapleea produkcyjne
Przeznaczenie dopUŚzczaIne handei
huńowy idela|lany' siacje pa iW' slacje
obsługi' Śa|ońy istacje seNisowe. staĆje
autogaf u. bazy transpońowe' zemiosło
uslugowe drobne, uslugi, administracja
goŚpÓdercza ]biu.a, zie|eń izolacyjna i
UżądŹÓna oraz uuądfenia iŚieci
inlrastruktury techniżej'

grunt. na WłasnoŚć - W
drodze pazetargu
uslnego
nreo9ranlczonego.

cena wywoławcza do ]

przetargu _ 793 000.- fł
ostateczna ce.a będz e
ustalona w wyniku
przetargu.



2
1

2
3

1151 ,

1'95Ś8 ha'
25340

KonIn fagański jak wyżej grunt - na własnoŚĆ - w
drodze przetargu
u$nego
nieograniczonego .

cena wywoławcza do I

pżeta.gu - 392 000'. zł,
ostateczna cena Ędzie
ustalona wwynaku

3

1. 1156 ,

2. 5,3383.
3 25340.

Konin fagański jak wyżej grunt. na własność _W
drodze pŻetargu
uslne9o
nleog|antczonego ,

cena wylvoławcza do I

pzetargu-1068000,-f,
ostateczna cena będzie
ustalona w wyniku
pzetargu.

s2
1 ' Pierwszeńslwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie , która spe|nia jeden f następujących warunków :

1) przysługu]e jej roszczenie o nabycie nieruchomościz mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o gospodalce nieruchomościami llrb odrębnych pŹepisów
jeze|i złozy Wniosek o nabycie przed upływem termjnu ok.eś|onego w ust'2 

'2) jest poprzednim właŚcicie|em zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własnoŚci tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. a|bo jego
spadkobiercą jeżel.złoży wniosek o nabycie przed uplylvem terminu okEślonego w usL2 .

2'Termin złożenia wniosków . o których w ust'1 wynosi 6 tygodni |icfąc od dnia Wywieszenia niniejszego wykazu '

s3
og|oven|e o p|zetargu zostanie podane do pub|icznej wiadomości na 30 dni pżed qrfnaczonym terminem przetargu po upływie okresu 

' 
o którym mowa w $

4 z zachowaniem |erminóW' o których mowa w s 2'

s4
zafądzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega wywiesfeniu na tab|icy ogloszeń UŻ ędu na okres 21 dn. .

wywicszono 0a tabIicy ogłoszcń

Iiiz

zdjęfu z lablicy ogloszcń


