ZARZĄDZENIE NR 11/18
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej
przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2017r. poz.1875 i 2232)
nieruchomościami

i art. 35 ust. 1 i 2

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 i 50) oraz Uchwały NR XXXIII/209/17 Rady

Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej
w trybie bezprzetargowym - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
w trybie bezprzetargowym - 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.

Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/18
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Położenie Działka Pow
9
1H “
Nr

Księga Wieczysta

Opis nieruchomości

Wartość
nieruchomo
ści

Forma zbycia

Teren niezabudowany (3
działki) od strony wschodniej
przylega bezpośrednio do
nieruchomości
wnioskodawców tj.
LD1K/00054381/9 - Danuty i Wojciecha Plichta Tryb
bezprzetargowy

Grabów

35/1

532

6.210,00

Grabów

35/2

531

LD1K/00054381/9 - Marek Plichta

Tryb
bezprzetargowy

6.200,00

Grabów

35/3

483

LD1K/00054381/9 - Jerzego Plichta
zbycie na ich rzecz może
poprawić warunki
zagospodarowania i
skomunikowania z drogą
publiczną przedmiotowej
nieruchomości.

Tryb
bezprzetargowy

5.640,00

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 02 lutego 2018r. do dnia 24 lutego
2018r.
2). 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 02 lutego 2018 r. do dnia 17 marca 2018 r. (6 tygodni od
czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).
B U R M ISTR Z
Żychlin, dnia 31 stycznia 2018r.
Wywieszono dnia, .(D./Ll U M
Zdjęto dnia,...............................
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