Szamocin, dnia 17 lipca 2020 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin
64-820 Szamocin

WYKAZ
NIERUCHOMOSCI STANOWIACEJ WLASNOSt GMINY SZAMOCIN PRZEZNACZONEJ DO ZAMIANY

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) Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2,
art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoiciami (Dz.U. z 2020 poz. 65 z poin. zm . ) oraz uchwala Nr X11120/20 Rady Miejskiej w
Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomoici stanowiqcej wlasnoie Gminy Szamocin.
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Nieruchomoge niezabudowana

Przeznaczenie
nieruchomoSci
w plan miejsc
6
Brak planu zagospodarowania
przestrzennego. Na podstawie Studium
uwarunkowari i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy
Szamocin uchwalonym Uchwala Nr
XXVI/259/18 z dnia 23 lutego 2018 r. —
przeznaczona jest jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone w
rysunku studium jako MN
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7
83.655,00 z1
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Sci
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Atanazyn
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9
Zamiana
nieruchomogci

Osobom, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu wymienionej nieruchomogci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogciami (Dz.U. z
2020 poz. 65 z poin. zm .) wyznacza sic co najmniej 6 tygodniowy termin do thdenia wniosku.
art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysluguje jej roszczenie o nabycie nieruchomogci z mocy niniejszej ustawy lub odrcbnych przepisow, jeZeli zloty wniosek o nabycie przed uplywem terminu okreglonego w
wykazie..."
art. 34 ust.1 pkt. 2 — „jest poprzednim wlagcicielem zbywanej nieruchomogci pozbawionym prawa wlasnoki tej nieruchomoSci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercg, jeZeli zlo4
wniosek o nabycie przed uplywem terminu okreglonego w wykazie..."
Termin zlcdenia powy2szego wnioslcu przypada od dnia 17.07.2020 r. do 31.08.2020 r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 17 lipca 2020 r.
Ogloszenie o wykazie podane zostaje do publicznej wiadomogci, poprzez:
- wyvvieszenie na tablicy ogioszen w Urzgdzie Miasta i Gminy Szamocin, ul. Pl. Wolnogci 19
- ogloszenie w BIP www.bip.gminaszamocin.pl
- informacja o wywieszonym wykazie zostala podana w lokalnej prasie
Ogloszenie umieszczono na tablicy ogloszen dnia 17 lipca 2020 r.
Ogloszenie zdjeto z tablicy ogloszen
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