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Zafządzenie Nr 200/08

Burmistrza llowej

z dnia 1 lipca 2008 roku

w sprawie : ogłoszenia wykaŹu nieruchomości pzeznaczonych do spŻedaży.

Na podstaw]e ań'3o ust,2 pkt,3 ustawyzdna8marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn DzU z2aa1 Nr 142 poz 1591 zpÓż|zr.l.) i

ań25lst1'ań'34Ust1pkt1i2,art35ust1i2'ań37Ust1rart40lrst1pkt'l ustawyzdna21 slerpna 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst

)ednDz|J z2ao4r Nr261 pof, 2603 z póżn zm ) s1ust 1 s5ust1pkt4 Uchwały Nr 284/4/XXXV|/06 Rady Mie]skei W |łowe] z dn a 25 kwietnia 2006
roku w sprawie fasad zbycia obc ążania nieruchomości stanowących własnośc Gminy ]łowa oraz nabycia nieruchomośc do gminnego zasobu
nieruchomości Gm nV |łowa (Dz'Urz' Wo]ewództwa LL]busk ego nr 42 paz' 934 z dn a 14'06'2006 r )

za|ządza się co następuje:

s1
Przeznacza się do zbycia następujące nleruchomosci z zasobu n]e|uchorności Gminy |łowa

t.

3.

Nr działki wg
cwidencji
gruntow .

619/T ,

1240,
43103

opis nieruchomoścI
P(zeznaczenie w pli

sposÓb zagospodarowania
Termin zagospodarowania

5.

Rodzal T-cl"*'

t.

llowa ,

u.Piaskowa
n eruchorr]ośc n]e zabudowana
położona W komp|eksie 9 df ałek
za budynkami rniesrkalnyrn
iednorodzinnym nr 19,24,25 26
W b isk m sąsiedztwie komp eksu
garazy

W st|]diUrn L]warunkowań i

kierulrków zagospodarowania
przestTfenrlego gmrny o0szar
zabudowy rnieszkanlowej
Zgodn e z decyz]ą nr 95/04 o
usta en u WarunkóW zablldoWĄ/
dz ałka Wydzie ona z dz alk nr
619 pod zabudoWę
mIeszkanIową jednorodz jnną f
dopLlszczeniem Usług'

nae dolycry .

grunt. na WłasnoŚc -
w 0rooze pfzerargLl
ustnego
nleograniczonego.

cena Wywoławcfa do I

przetargu'83 200,. zł
ostateczna cena będz e
ustalona w wyn ku
przerargu

Cena



2

n jerUchomośc nIe zab!rdoWana
połoŻona W komp eksie 9 dzialek
ra budyfkaml mieszka nymi

ledforodzinnymi nr 19,2,1,25 i 26
W bIiskim sąsredzh^iie komp|eksL]
garazy

n eruchomośc nie zabudowana
połoiona W komp|eksie 9 df iałek
za budynkarni m eszkalnymi
jednorodzinnymi nr 19,24,25 i 26
w b iskim sąsiedzb'ie komp|eksu
ga|aŻy

w stud um uwaTunKowan I

kielunkóW fagospoda|oWan a
prfestrzennego gm ny obszar
zabudowy mieszkan owel.
Zgodnje f decyf]ąnr 95/04 o
usta enlU WarunkóW zabUdowy
dz]ałka Wydz]e]ona z dzia]k| nI
6T9 pod fabudowę
mieszkan ową iednorodzinną z
oopuszczen ern Usług.

W stud Um uwarunkowań i

kierUnków zagospodaroWan a
prfesrrzennego gminy ooszar
rabudowy mieszkaniowel
Zgodnie z decyzją nr 95/04 o
Usta enjU Warllnków zabL]dowy
dz]a]ka Wydz e ona z dz ałk] nr
6,l9 pod fabudowę
m esfkan oWąjednorodz|nną z
dopLrszcfenLem usrug

n e oorycfy .

cena Wywoławcza do I

przetargu 115100, zl
ostateczna cena lrędzle
ustalona w wynLku
prfelargu

cena Wywoławcfa do I

p|ze|a|gL1 87 2oo' zł
ostateczna cena Dęoz]e

prfetargu

1. 619i2,
2. 1730 ,

3 43103.

1. 61914 ,

2. 1300,
3. 43103.

grUnt na W]asnoŚc
w ofooze przerargu
uslnego
nreogranrczonego.

1. 619/5,
2 1615,
3. 43103.

ul.P askowa
n eruchomość nie zabudowana
połoiona W komp|eksie 9 df a]ek
za budynkami m eszkalnyml
jednorodzinnymi nr 19,24,25 i 26
w b]isk]m sąsiedzb&]e komp eksu
garazy

W studium uwarUnkowań i

k erunkóW zagospo0arowanIa
przeslrzennego g'n ny obszar
zabudowy mieszkaniowej.
zgodnie z decy4ą fi 95|04 a
Usta|eniU warunkÓW zabudowy
działka Wydfie]ona z dfiałki nr
619 pod zabudowę
mieszkaniową]ednorodz nnąz
dopuszczeniem uslug
nie dotyczy,
nie dotyczy

grunt. na W]asność
w orooze przelaTgu
ustnego
nreogranrczonego

Cena Wywoławcza do I

przelargu 107 500,- z1

osEtecfna cena oęoz|e

Prretargu

grunl na Własność
w orooze przerarqu
ustnego
nreogranrczonego.



s2
|, Piefwszeństwo w nabyciu nieruchomości p|zysfugu'e osob|e ' kt'óra spe|nia ieden z następuiących wa.Unkov :

'| ) przysluguje jej roszczenie o nabycie n.efucholY|ości f nrccy Ust,awy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o gospodarce
]eze|i złofy wniosek o nabycie przed uptywem terminu okreś|onego w ust 2

2) ]est poprzednim właścicię|em zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości
spadkobiercą jeże|i złcży wniosek o nabycie przed uplywem telminu okreś|onego w ust-2 .

2.Termin złofenia wniosków , o których w ust'1 wynosi 6 lygodni licząc od dnia wywieszenia niniejsżego wykazu '

nieruchonEściami |Ub odrębnych przepisół'

pŻed dniem 5 grudnia 1990 r. a|bo jego

s3
ogloszen.e o p|zetargu zostanie podane do pub|icznej wBdornośĆi na 30 dni pżed wyznaczonym terminem p|zetargu po up|ywie okresu 

' 
o którym mowa w s

4 z zachoł'anbm terminów' o klórych mowa w 5 2.

s4
zarządzenie wchodziW życie z dniem podjęcia i pod|ega wywieveniu natab|icy ogłoszeń Urzędu na okres 21 dni '


