ZARZĄDZENIE NR 30/17
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych
przeznaczonych 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 2016r. poz.446, 1579 i 1948.) i art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 )

oraz Uchwały NR YI/20/11 Rady

Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych 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.

BUR

rzegorz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/17
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
Położenie

Opis nieruchomości
Działka Pow n r Księga
Wieczysta
Nr
1182/2 0,1038

Żychlin uł.A.
Mickiewicza

Żychlin ul.A. 1183
Mickiewicza

0,0906

LD1K/00 teren przeznaczony do
033651/0 zabudowy wg.
dominującej funkcji
mieszkaniowej
wielorodzinnej
i jednorodzinnej.
Możliwość lokalizacji
usług głównie
codziennego
zapotrzebowania

Forma zbycia

Wartość
nieruchomości

przetarg ustny
nieograniczony 93.420,00 zł

LD1K/00 teren przeznaczony do przetarg ustny 81.540,00 zł
nieograniczony
033651/0 zabudowy wg.
dominującej funkcj i
mieszkaniowej
wielorodzinnej
i jednorodzinne.
Możliwość lokalizacji
usług głównie
codziennego
zapotrzebowania

UWAGA!
1.Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia

07 kwietnia 2017r. do dnia

29 kwietnia 2017r.
2). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pktl i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami od dnia 07 kwietnia r. do dnia 20 maja 2017 r. (6 tygodni od czasu
wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).
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