ZARZĄDZENIE NR 56/16
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej
przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) i art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774, poz. 1777; z 2016r. poz. 65) oraz
Uchwały NR XXII/119/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zbycia
nieruchomości gruntowych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego i Uchwały NR Rady
Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2016r.o zmianie Uchwały Nr XXII/119/08 Rady Miejskiej
w Żychlinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego- zarządzam co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu
Gminy w Żychlinie.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/16
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 05 lipca 2016 r.
Położenie

Działk Pow Księga
ni"•> Wieczysta
a Nr

Opis nieruchomości

Forma zbycia

Wartość
nieruchomości
netto

Żychlin
598/16 862 LD1K/000 Nieruchomość zgodnie z Przetarg ustny 37.400,00 zł
ul. W.
21282/5
Miejscowym Planem
nieograniczony
Łukasińskiego
Zagospodarowania
Przestrzennego Terenu
Mieszkaniowego Miasta
Żychlin zatwierdzonego
Uchwałą Nr XLII/234/05
Rady Miejskiej w
Żychlinie z dnia 16
grudnia 2005 r.
przeznaczona jest pod
jednorodzinną zabudowę
mieszkaniową i funkcje
usługową.
UWAGA:
1). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami od dnia 05 lipca 2016 r. do dnia 17 sierpnia 2016 r.
(6 tygodni od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.)
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