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w sprawre : ogroszenra wyxazu

z dnla

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

zarządzenie Nl

. . B,urmi .sląa ]łowej

.'() Li,, r ć|./C) 2oo8 roku

Na podstawie ań'30 ust2 pkt3 ustawyzdna 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn' Dz'U' z20a1 Nr142poz 1591 z póżnzm') j

art.34 ust''l ' ust'4 i ust.6 i ań'35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o gospodarce nieruchomoŚciami (iekst Jedn' Dz' U Nr 26,1 poz 26a3 z 2oa4 | ' z póżn zfi ) i

s 5 usl.l pkt,1 |it b i ust 2i3orazs7 uchwały Nr 284/4/XXXVu06 Rady Mieiskiejw llowej f dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad zbycia . obciąfania

nieruchomości slanowiących własność Gminy |lowa oraz nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nierlchomości Gminy ||owa (Dz'U|z,Wojewódzh'va

Lubuskiego nr 42 poz. 934 z dnia 14.06.2006 r.)

s1
Przeznacza się do zbycia następujące nieruchomościz zasobu nieruchomości Grniny |łowa

Nr działki
wg.ewi-
dencii

grunrow

Nr księgi działki

Położenie opis nieruchomoŚci
Przeznaczenię

w planie miejscowym i

zagospodarowanra

Rodzaj
Zbycia

Cena
NieruchomoŚci

I 2 3 4 5 6 7 I I

404 46130 2 200 Borowe 37
gm.lowa

Budynek mieszkalny o pow.
użvtkowej 118'60 m. oraz
przynaIeżny bLrdynek
gorspodarcry o pow. 50,00

Zabudowa
mieszkaniowa

Budynek
mieszkalny,
budynek
gospodarcfy
gfunt- na
własnoŚÓ

Budynek miesfkalny,
budynek gospodarcry i

grunr:
Wycena. 57 062,-zł
Przy zakupie pŻez
najemcę za gotóWkę
.8 559'30,. zł
przy zakupie na raly

22 a24 '80 '. zł

s2

1 W p|zypadku zbywania nieruchomości osobom fzycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu' z zaskzeŹeniem ań' 216a' przysługuje osobie' która
spełnia jeden z następujących warunkóW:

1 ) prf ysłU g lje ]ej rosfczen ie o nabycie n ieruchomości z rnocy n in iejsfej u stawy |u b od rębnych prz episów, jeŹe|i złoŻy wn iosek o n a bycie pżed upływe m
termln! okreś|onego w wykazie' o którym rnowa w ań, 35 ust 1] termjn złożenia wniosku Wynosi 6 tygodni' I cząc od dnia Wy\^ieszenia WykazuI

2) jest poprzednim właścicieiem zbywanej nieruchorności pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r a]bo jego
spadkobiercą jeŻe|i złoży wnjosek o nabycie przed uplywem terminu okreś]onego w wykazie, o którym mowa W art 35 ust 1 termin złofen]a Wn osku
wynosi6 tygodni' icząc od dnia Wywieszenia Wykazu



3) jest najemcą |okaIu mieszka|nego, a najem zostź lwiązany na @as n.eoznacfony.
2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się ko|ejnóć wymienionąw ust.
3' osboy'.o których 

-mowa 
w us| 1 ikt 3' fawiadamia się na piśmie o ptezn.aczeniu nieruchomośo do zbycia oraz o p?ysługująrym im pierwszeńslwi: 

}v
naoyiiu tej ńieruchomości, pod Warunkiem z|ożenia.wniosków o ńabycie w terminie okeślonym w zawiadomieniu- Telmin wynosi 21 dni oC| dn|a

01ęymania zawiadomienia'
4' osoby' o których mowa w ust- 1 i ust. 6, kożystają z pieMszeństwa w nabyciu njeruchomości. jeże|i złożą ośwjadczenie, że wyrażają zgodę na cenę

usta|onąw sposób okreŚ|ony w ustawie.

s3
rfądfenie wchodzi w życie 2 dniem podjęcia i pod|ega wywieszeniu na tab|icy og|oszeń Urzędu na okres 21 dni .

u}$ie5lono na tablicy ogloszeń '' '''''''''''''''.'

ZdjęIo 7 Iabllc} oglosz€Ii '

BU,rB,ryrsTRz


