Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin
64-820 Szamocin

Szamocin, dnia 14 sierpnia 2020 r.
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Wykaz nieruchomoki stanowiqcej wlasnoie Gminy Szamocin przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 1, ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z /Join. zm. ) oraz uchwaly Nr XIII/146/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 25 czerwca 2020 r.
w s rawie wyrarenia zodv na zb cie lokali mieszkaln ch stanowi c ch wlasnok Gminv Szamocin.
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Zgodnie z miejscowym
mieszkanie
Laskowo ul.
na rzecz
lokal mieszkalny o pow. 79,61 m2 skladajacy
planem zagospodarowania
70.400 zl,Szamocinska
najemcy
sic z 3 pokoi, kuchni, lazienki, korytarza a
przestrzennego uchwalonym
grunt
38/1
take porn. w piwnicy o pow. 7,64 m2, strych
Uchwalq. nr XXII1162/2001
30.200 z1,P01H/0001
334
2000
o pow. 76,57 in2 oraz pomieszczenie
Rady Miasta i Gminy
8837/1
gospodarcze o pow. 85,00 m2 i udz. w czcgci Szamocin z dnia 23.03.2001
wspol. i grun. 24882/47232
roku w sprawie miejscowego
2.
planu zagospodarowania
mieszkanie
Laskowo ul.
na rzecz
lokal mieszkalny o pow. 89,06 m2 skladajacy przestrzennego wsi Laskowo67.700 z1,Szamociliska
najemcy
gmina Szamocin,
sic z 4 pokoi, kuchni, lazienki, porn.
grunt
38/2
opublikowang w Dzienniku
gospodarczego, korytarza a take porn. w
16.900 zl,
piwnicy o pow. 19,46 m2, strych o pow. 12,95 Urzcdowym Wojewodztwa
Wielkopolskiego nr 61 poz.
m2 i udz. w czegci wspol. i grun.
1144 z dnia 4 czerwca 2001 r.
12147/47232
nieruchomok jest
przeznaczona jako tereny
uslug ogwiaty oznaczona na
rysunku planu symbolem UO
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Osobom, ktorym przystuguje pierwszetistwo w nabyciu wymienionej nieruchomoki na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i plct 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce meruchomokiami (Dz.U. z
2020 r. poz. 65 z pan. zm ) przystuguje prawo zlotenia wniosku termin zlotenia wniosku nie mote bye lcrotszy nit 6 tygodni, liczqc od dnia vvywieszenia wykazu
art. 34 ust. 1 plct 1 - „ przysluguje jej roszczenie o nabycie nieruchomoki z mocy niniejszej ustawy lub odrebnych przepis6w, jeteli zloty wniosek o nabycie przed uplywem terminu okreglonego w
wykazie..."
art. 34 ust.1 pkt. 2 — „jest poprzednim wlakicielem zbywanej nieruchomoki pozbawionym prawa wlasnoki tej nieruchomoki przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercq, jeteli zloty
wniosek o nabycie przed uplywem terminu okreglonego w wykazie..."
Termin zlotenia powytszego wniosku przypada od dnia 14.08.2020 r. do 28.09.2020 r.
Wykaz wywieszono na olcres 21 dni od 14 sierpnia 2020 r.
Ogloszenie o wykazie podane zostaje do publicznej wiadomoki, poprzez:

..-wywies2enie na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta i Gminy Szamocin, ul. Pl. Wolnoki 19
- ogloszenie w BIP www.bip.gminaszamocin.pl
- informacja o wywieszonym wykazie zostala podana w lokalnej prasie
Ogloszenie umieszczono na tablicy ogloszen dnia 14 sierpnia 2020 r.
Ogloszenie zdjeto z tablicy ogioszen

