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Burmistża |łowej

z dnia 6 lutego 2008 roku

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości pŻeznaczonych do spŻedaży.

Na podstawie art'30 ust,2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca,1990 roku o samofądzie gminnym (tekstjedn' Dz'U. z 2001 N| 142poz' 1591 z póżn zrfl,) 1

ań.25 ust' 1 , ań.34 ust 1 pkt 1 i2. ań'35 
' 
ań'37 ust'1 iań'40 usi'1 pkt'1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o gospodarce nieruchomościami (tekstjedn DzU,

f2004 r' Nr 261' poz,26a3 z póżn'zm') oraz 51 ' s 5ust'1 pkt'4 iust'3 Uchwały Nr 284l4,Gxvl/06 Rady Miejskiej W |łowejzdnia25 kwietnja 2006 rokuW
sprawie zasad zbycia iobciążania nieruchomości stanowiących własność Grniny |łowa oraz nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Gminy ||owa (Dz'tjrz'Wojewódzfur'a Lubuskiego n| 42 poz' 934 z dnia ft'a6.2o06 |')

zarządfa slę co następuje:
s1

PEeznacza się do zbycia następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy |łowa

6Ł! . r?. ]i ]L '] W.\

s2
1'Pierwsfeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie , która spełnia jeden z następujących WarunkóW :

Lp.
1 Nr działkl wg'

ewidencjl
gruntow,

2. pow. w m2

3 nr księgi
wieczvstei

Położenie opis nieruchomości
1' PŻeznaczenie w planie

mreJscowym
2. sposób

zagospodarowania
3. Terminragospodarowania

Rodzaj
fbycia

Cena
Nieruchomości

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

l t.
2.
3

687t10
709 ,

40190.

|lowa , u|fagańska Nieruchomość nie
zabudowana położona w
sąsiedzi,vie zakładu
Vitrosilicon S.A. i

budynkóW mieszkaInych
23 i 25 przy
u|'fagańskiej

,1'teren zieleni urządfonej z

zlokalirowania rniejsc
postojowych,
2.nie dotyczy
3.nie dotyczy .

grunt. na WłasnoŚć - w
drodze przetargu ustnego
nreogranrczonego,

cena Wylvoławcza do I

przetargu - 14 200 - rl ,

ostateczna cena będz e
usta|ona w WĄ/n ku
pzetargu.



1) przysługuje jej roszcfenie o nabycie ni( .homości z mocy usbwy f dnia 21 sierpnia ,l!97 r o gospodarce nieruchomościami |ub odĘbnychpżepisów jeŹe|izłoży wnios€k o nabycie pzed upły1^,em terminu okreŚ|onego w ust2,
2) jest loprzednim M€ścicie|em zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności iej nieruchomości p|zed dniem 5 grudnia 1990 r a|bo jego

spadkobiercą jeże|izłoży wn'osek o nabycie pfed upvwem terminu okreŚ|onego w u5t'2 '
2.Termin f|ożenia wnioskÓw , o których w ust.'l wynosi6 tygodni |icząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu .

s3
og|oszenie o pEeta.gu foslanie podańe do pub|lczne' wiadomości na 30 dni pfed wyaacfonym termlnem przetargu po upływje okresu , o którym mowa w s
4 z zachowaniem terminóv'' o kt&ych .rp^/a w s 2.

zarządzenie wchodfi w życie f dniem podjęcia i pod|ega wywiesfeniu na taollłLros.en uzęou na okres 21 dni .

wywieszono na tabticy ogł oo.,o .. ...i...,9|,,,,,:.{..

ajęlo z tab|icy ogloszeń
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