ZARZĄDZENIE NR 22/19
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej
do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, 1432, 2500) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sieipnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2204, poz.
2348, poz. 650, z 2019r. poz. 270) oraz Uchwały NR III/12/18 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości w trybie
bezprzetargowym - zarządzam co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej
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.
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Grze

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/19
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 6 marca 2019 r.
Położenie

Działka
Nr

Opis nieruchomości
Pow.
Księga
Wieczysta
działki
m2

Forma zbycia Wartość
nieruchomości
w zł

tryb
Żychlin ul.
Udział w 868 LD1K/00 Udział w nieruchomości
zabudowanej
przez
Spółdzielnie
bezprzetargo
(udział 055911/1
Narutowicza działce
Mieszkaniową w Żychlinie ul.
wy
nr 794/1 72,33)
Łąkowa
5/21
budynkiem
wynoszą
wielorodzinnym. Spółdzielnia
cy
Mieszkaniowa jest
12096/1
współwłaścicielem
45152
przedmiotowej nieruchomości.
W trybie bezprzetargowym
sprzedaż na rzecz
wnioskodawcy może umożliwić
dokonanie przekształceń
własnościowych lokali
mieszkalnych znajdujących się
w budynku .

5.860,00

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 8 marca 2019r. do dnia 29
marca 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 8 marca 2019 r. do dnia 19 kwietnia 2019 r.
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