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zarządzenie N r ......; fi ..? /-ą'r-'.'.''.'
Burmistrza |łowej

2008 roku
i3 - l::i.l jIŁowA

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieluchomości przeznacfonych do sprzedaży.

Na podstawie ań'30 ust'2 pkt'3 Ustawy f d nia 8 marca 1990 roku o samożądfie gminnym (tekst jedn ' z 2001 l Df'U'Nr 142.poz'1591z póŹn'zm') art'34 ust 1 pkt'1 i

2' art'35 ust'1 i2. art,37 Ust'2 pkt6 ustawyzdnia 21 sierpnia 1997 r- o gospoda|ce njeruchomościami (lekst jedn. Dz' U ' Nr 261 
'poz '2603 z 2004 r'z póżn'zm') oraz s 5 Ust'1 pkt

6 uchwav Nr 284l4xXXV|/06 Rady |t,4iejskiej w lłowej z dnia 25 kwietnia 2006 t. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy |łowa oraz

nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy |łowa (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego nr 42 poz' 934 z dnia 14.06.2006 r')

zarządza się co następuie:

s1
PŻeznacza się do zbycja następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy |łowa

sz
1 . Pierwszeń shvo w nabyciu n ierucho moŚci ptz ysług uje osobie ' która spełn ia jeden z następujących Waru n kÓW :

Lp. Nr działki
w9.

pów- w m, i
n| księgi

l.Pzeznaczenie w planie miejscowym
2.podstawowy cel oddania

uŻytkowanie wieczyste'
3'sposób zagospodarowania
4.termin zagospodarowania

Rodzaj
Zbycia

1 2 3 5 6 7

1 452t2 ,

48650 .

|łowa' u|.ogrodowa Nieruchomośc nie zabudowana
sklasyfikowana jako droga
połoiona przy działce nr 451
zabudowanej b'Jdynkiem
mieszkalnym nr 24a

1. Brak mpzp. W studium
uwarunkowań i kierunków
zagospoÓ.oWania
przestęennego obszar
rabudowy mieszkaniowej,

2. Nie dolyczy
3. Nie dolyczy

Sprzedaż na w|asnośĆ w
drodze bezpe etargowej dla

nieruchomości pżyIegłą

grunt 440,-zl



1) przysługu]e jej loszczenie o nabycie nieruchoh 'ci z mocy ustawy zdnia21 sierpna1997r.og! /odarce
jeże i złoży Wn osek o nabycie pŻed Upływem terminu okreś onego w L6t 2 

'2) ]est poprzednim w]aścicie|em zbywanej nieruchomości pozbawonym prawa Własności tej neruchomośc
spadkob ercą jeŻe|i fłoŻy Wniosek o nabycie prz ed upływem terminu okreś|onego W ust'2 '

2 Terrnin złoienia WnioskóW 
' 
o których W ust'1 wynosi 6 tygodni licfąc od dnja Wywieszenia niniejszego wykafu ,

nierUchomościami Iub odrębnych przepisóW

przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo lego

PodpisanieprotokołLluzgodnieńznabywcąnastąpipoupływieokresu,októrymmowaWs4zzachowanlemterminóWoktórychmowaWs2,

Za|ządzenie wchodz|w żt,cie f dn em podjęcia i pod|ega wywieszeniu na tab icy og]oszeń Urz ędu na okres 21 dni .

Wywieszono na tab|icy ogłoszeń

Zdjęto z tablicy ogłoszeń


