
o-.o*," * ......,1: i:.r:..1 ;..,.. ........

w śplaw|o I o9loś..nia lvykazu n]eruchomogcI prozna.żonyćh do spźed.,y'

N. podŚbw'e ań 30 Usl2 pl( 3 usldy z d.'a 3 mE 1990lołu o *mżądzi.gm'n.'ym (tekś ldn Df u f 2cs1 l Nl142'pu 15s1) 
' 
ad 34 uŚl l Ń'3

u.l4'u.'6i.i35Usbw}fdńia21s€mn'a1997lolGpodŹrcenieffihomś.i.mi(l€kslFdnDf'l22004rNr261'p@2603fńźnzm)'s5aUchy.lyRady
Gńiny 

' 
Miaś. w |l(M' z dnia 19 grudnia 1997 rckU w sAwie pżY a|i rie'ka|iych ich naiemą eEbnB bón'likat pży

spn€daży |ok.|l meb|nych ola o*ćś|eń'a 9ta@k plmnb'ych z ty'du uzytkŃ.nń v€cfysl.go nćMhomśd g.uńlfrych (thwab N.7l2l|/$ Rady Gdiny 
'

Magl. w rbw.]f dń a ]3 |ulego ]993l ) ol.z s 6 usl l pkl la lsl2 U.hw'' Nl3/2/|/93 Rady Gm'ny iM]asta w |Ówe]t dńa ]3 u1e9o 199a roku w lp|.s'e
okl6ś ania zas5d fbyca n eluchomośc gfunbwycb slańow ących wlasnośćGń iy ]owa

f3u ą0z. ś l co iaśępuF
51

P'z€zn.cza ŚĘ dozbt.'a nasĘpul omÓśc' Gnny ||N.

l^Ą,lokogć



s2
I Wp.2yp.dku fbywaoi' niefoÓomoś.i osobfil ńzyanyń lplenym piefuę.ń.twow rch rubyciu' z zaskf.z€niem.ń 216a pfzys|uguiE osob]€ klóra 9pe]ń a

]eden z ńa e0Jiacych warunków
1) pżys|uguje r€j lo*een€ o n.byci. ńi.luĆhomśd z |My nińi.]!ze] Ust*y lub odĘbr'y.i pż.isółł' leże|i fł'ry Mio*k o nabycie ,żed uplyw t.|ninu

ołEJorEgo w wyk.f€' o k|óiyń tfua * ar 35 UsL 1j t€mń zlóż$ia qnlEt! vynci 6 tygodni. |iąąĆ od dnia *yyi.żmi:' wykau;
2) l.J po!ż.dnim *l.s.icE|€ń fĘMĘ ń€ruclomŚ.' pdb.miońym p.&a $4asłośc] lE ńiefochomośdi pEed dnień 5 grudnia 1990 l a]bÓ je9o spadkob €lcą

]efe łożyłnol.konaÓyc€pżedup|yweńl.m'nuokJesonógoWwykar6oklórymmwawań35uBl ] lelńiń zlożei a wnosku wynos 3lygodni' Liżąc

3} l.sl ńaFrcą ld{.ru nipk.|Ńgo' a ńaiM zos|.| nfuiąany na ąas d€oznffi'
wpzypadku zbi<! up.&n€ń !o piefuśzeńsM. ( nabyśu slGul.s]ęko|ejnośćw]ń€iionąwu!| l
osoby o klórych mow. w Ust 1 pkt 3 f6w2dańia sę n. pśńe o oż.f|ae.nu ńe.uchońośc dofbtca o€z
l.] n'eruch.@ść|' pod w.l!.kEm fbżenń *nroskó* o ńab'ći. w lenini. ok€g|onvń

o pży6lu9u]ącym Lm p/oNszeńslwl.w ń.byciu
T6lm wyn€i 21

4 ośob' o kló.y.h mw.w UŚł 1iusl
lpoŚób okeś ony w u5|awe

łz!cef dr'aaooó'ęca'ooog9B^Js*F1 .aEo., óg'o*a UŻNL*o.c')' o-

5 koęystaląf p'eŃsfeńsiva w nabyc]o nierJchomośc J.że fłożąośwadÓzEn|e'zewylaża]ązgodęiacanęUslalońąw


