Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Sitno
Nr 41 z dnia 9 lipca 2018. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

GP.6840.1.2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Wójt Gminy Sitno
Działając w oparciu o art. 32, art. 35 ust 1, art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) ,
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości , stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej działek w użytkowaniu
wieczystym.
Lp.

Nr Księgi
wieczystej

Numer działki

Pow. ha

Opis nieruchomości

1

2

3

4

1.

ZA1Z00074321/1

174/1

0,1750

2.

ZA1Z 00073461/7

192/4

0,05

5
działka zabudowana
budynkiem po byłej
zlewni mleka
działka zabudowana
budynkiem po byłej
zlewni mleka

Przeznaczenie
nieruchomości w planie
miejscowym
6
Obiekty i urządzenia
obsługi rolnictwa
Obiekty i urządzenia
obsługi rolnictwa

23 900,00

Położenie
nieruchomoś
ci
8
Horyszów
Polski

9 100,00

Cześniki

Cena
nieruchomości zł
7

Forma zbycia
nieruchomości
9
na rzecz
kupującego
na rzecz
kupującego

UWAGA
Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) mogą
składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 29 sierpnia 2018r.
Zgoda na zbycie w/w działek została wyrażona Uchwałą Nr XLVI/258/2018 z dnia 02 marca 2018r. i Nr XLVI/259 z dnia 02 marca 2018r., Rady Gminy
Sitno.
Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.)
i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy, na okres 21 dni tj. od dnia 17 lipca 2018r. do 08 sierpnia 2018r.

Wójt Gminy Sitno
/-/ Marian Tadeusz Bernat

