Szamocin, dnia 14 sierpnia 2020 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin
64-820 Szamocin
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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 samorzqdzie 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, ustavvy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo§ciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z poZn. zm . ) oraz uchwaly Nr 52/95 Zarzqdu Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21.12.1995 r. w
s rawie snrzedazv nieruchomo§ci stanowi c ch wlasnoge Miasta i Grninv Szamocin
Lp.
Nr
Opis
Cena
Numer
Przeznaczenie
Poloienie
Forma
ksiegi
dzialki
nieruchomoki
nieruchomoic
nieruchom
nieruchomo
zbycia
wieczystej
w plan miejsc
gel
ici
nieruchom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. P011-110002
453
2710
lokal mieszkalny o pow. 37,46 m2 skladajqcy Brak obowiqzujqcego planu.
mieszkanie
Szamocin ul.
na rzecz
2533/1
sic z 2 pokoi, tazienki, kuchni i korytarza a
Na podstawie Studium
48.400 zl,Paderewskiego
najemcy
take pm. w piwnicy o pow. 5,70 m2 i udz.
uwarunkowan i kierunk6w
grunt
23/1
w czege wspol. i grun. 71/1000
zagospodarowania
4.000 z1,przestrzennego gminy
Szamocin uchwalonym
Uchwalq Nr XXVI1259/18 z
dnia 23 lutego 2018 r. —
przeznaczona jest jako tereny
zabudowy grodmiejskiej

Osobom, ktOrym przystuguje pierwszenstwo w nabyciu wymienionej nieruchomoki na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo§ciami (Dz.U. z
2020 r. poz. 65 z pain. zm . ) przysluguje prawo zloZenia wniosku termin zlo2enia wniosku nie mo2e bye krotszy ni2 6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia wykazu.
art. 34 ust. 1 plct 1 - „ przystuguje jej roszczenie o nabycie nieruct.omo§ci z mocy niniejszej ustawy tub odrcbnych przepisow, jeieli zloty wniosek o nabycie przed uptywem terminu olcre§lonego w
wykazie..•"
art. 34 ust.1 pkt. 2 — „jest poprzednim wfa§cicielem zbywanej nieruchomoki pozbawionym prawa wlasno§ci tej nieruchomo§ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercg, je2eli zlo2y
wniosek o nabycie przed uptyvvem terminu okre§lonego w wykazie..."
Termin zloZenia powy2szego wniosku przypada od dnia 14.08.2020 r. do 28.09.2020 r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 14 sierpnia 2020 r.
Ogloszenie o wykazie podane zostaje do publicznej wiadomo§ci, poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogloszeri 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 ogloszeri dnia 14 sierpnia 2020 r.
Ogloszenie zdjcto z tablicy ogloszeri
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