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BUR}I$TBZ

zarządżenie Nr 184'08

*.1'#5ń-u"
w sprawie

:

Burmislża lłowej
z dnia 12 maja 2008 roku

ogłoszen|a wykazr.r nieruchomości przeznaczonych do sptzedaży'

Na podstawie art'30 usŁ2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sańorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001

r

Nr 142.poz- 1591 z póżn'zm.\

i

arl'35 . art' 37 ust'1 i ań'40 ust' '1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sjerpnia 1997 t o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn' Dz.U'z 2004 r'N( 261,poz.26o3 z
póżn'zm') oraz s 5 ust.'1 pkt 3 i ust.3 Uchwały Nr 284|4/XXXV|/06 Rady Miejskiej w lłowe],z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie okreśIenia zasad zbycia i

obcrążania nieruchomości stanowiących własnoŚć Gminy |łowa oraz nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nierr.]chomości Gminy |łowa {Dz' Urz
Województwa Lubuskiego Nr 42' poz. 934 z dnia 14'06.2006 r.)

sl
PŻeznacza się do zbycia następujące nieruchomoŚciz zasobu nieruchomości Gminy |łowa

Lp.

1

) Nr działki wg.

Położenie

ewidencji gruntów'

opis nieruchomości

isposóbjej

Cena

Rodzaj
zbycaa

Nieruchomości

6

7

Opfaty i te.miny ich
wnosfenia

zagospodarowanra

2) Nr Księgi

Wieczyslej
))

Pąeznaczeń|e

w planie miejscowym

Pow

działki w m,
2
1.

1) 680

2) 35721

3

4

Lokalniemieszkalny
ZabLrdowa
'
ui'Pułaskiego 18 (użytkowy) nr 3o pow' mieszkaniowa
23.16 m"' Udział w
częściach wspólnych
1,Vl00
|łowa

Cena za lokal i
udział W częśc]ach

W drodze pzetargu
usmego

notarialnej

I

pżetargu

nreogranrczonego

1'Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości pżysługuje osobie

s2

,

I

Lokal ildzialw
cena wywoławcfa do
częściachwspólnych pżetarguw rym grunr - na
15 818' zł
Własność
ostateczna cena będzie

która spełnia jeden z następujących warunkó'

:

Wspó|nych płatna W

całoścprzed
zawarciem umo\ /y

1)

przysługuje jej roszczenie o nabycie nieluchomośĆiz mocy ustawy 2 dnia 21 sierpnia 1997 r o g-.podalce nieruchomościamj |ub odĘbnych pżepisów
]eże|ifłożywniosek o nabycie przed Upływem term]nu okreś]onego w ust'2 .
2) jest poprzednim wlaścicie|em zbywanej nieruchofl|ości pozbawionym pfau,a w|asnościtei nieruchorności przed dnbm 5 gn'dnia 1990 .' a|bojego
spadkobiercą jeże|izłożywniosek o nabycie przed upływem terminu okreŚlonego w usŁ2 .
2.Termin złoŹenia wniosków o ktorych W Ust.1 wyncśi6tygodni |icząc od dnia wywieszenia niniejsfego wykazu .
'

s3

ogbszenie o pżeb.gu zostanie @ane do pub|iżnei *iadomoŚci na dwa tygodn|e pżed wyznaczonym telminem przetargu po upływie okresu o którym
'
mowa w s 4 z zachowaniem te|minów o których mowa

W

s 2.

s4

zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia i pod|ega wywieszeniu na tab|icy ogłoveń UŹędu na okres 21 dni

-

BURMtv2
wywicśrono na tab|icy o8łoszcń
7'djęto z &blicy ogłos7.ń

Ada'n GIżAią

