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ZARZADZENIE NR58 /2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOCIN
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomoki wykazu nieruchomoki przeznaczonej do sprzeda4 w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego, poloZonej w Szamocinie stanowiqcej wlasnoo Miasta i Gminy Szamoein
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym ( Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 z p&n. zm. ) oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomokiami (Dz.U. z 2018 poz. 2204 ) uchwaly Nr XXXI/239/10 Rady
Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyraZenia zgody na zbycie nieruchomoki
stanowiqcych wlasnok Miasta i Gminy Szamocin zarzqdzam, co nastcpuje:
§ 1.
Podaje do publicznej wiadomoki wykaz nieruchomoki, polo2onej w Szamocinie stanowiqcej wlasnok Miasta
i Gminy Szamocin, przeznaczonej do sprzedaZy.
§2.
Wykaz stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia
§3
Wykaz podlega publikacji na okres 21 dni na tablicy ogloszen w Urzcdzie Miasta i Gminy
Szamocin oraz Biuletynie Informacji Publicznej

§ 4.
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podj9cia.

Zaluczn ik
do Zarzudzenia nr 5812018
Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 30 listopada 2018 r.

WYKAZ
NIERUCHOMOSCI STANOWIACYCH WLASNOSe MIASTA I GMINY SZAMOCIN PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO
Na podstawie art. 34 ust. 1 pia ii 2, art. 35 ust. ii 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rola' o gospodarce nieruchomokiami (Dz.U. z 2018 poz. 2204 )
Lp.

1
1

Nr
ksicgi
wieczystej
2
P0111/00018
851/5

Numer
dzialki

Pow
m2

Opis
nieruchomoki

3
713/1

4
1500

5
Nieruchomok rolna poloiona w
Szamocinie

Przeznaczenie
nieruchomoki
w plan miejsc
6
Brak planu zagospodarowania
przestrzennego. Na podstawie Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy
Szamocin uchwalonym Uchwalq Nr
XXVI1259/18 z dnia 23 lutego 2018 r. —
przeznaczona jest jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej .Wedlug
danych z rejestru gruntow powyisza
dzialka stanowi teren - R kl. VI

Cena
nieruchomoki
/netto zl/
7
52.500 zl
zwol. z VAT

Polo2enie
nieruchomo
gel
8
Szamocin

Forma
zbycia
nieruchom
9
Przetarg ustny
nieogranicz.

Osobom, ktOrym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu wymienionej nieruchomoki na podstawie art. 34 ust. 1 pkt ii pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomokiami
(Dz.U. z 2018 poz. 121 z po2n. Lin.) wyznacza sic co najmniej 6 tygodniowy tennin do z1oZenia wniosku.
art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysluguje jej roszczenie o nabycie nieruchomoki z mocy niniejszej ustawy lub odrebnych przepisow, jeZeli zloZy wniosek o nabycie przed uplywem terminu olaeMonego
w wykazie..."
art. 34 ust.1 pkt. 2— „jest poprzednim wlakicielem zbywanej nieruchomoki pozbawionym prawa wlasnoki tej nieruchomoki przed dniem 5 gradnia 1990 r. albo jego spadkobierca, jeZeli zloZ -y
wniosek o nabycie przed uplywem terminu olue§lonego w wykazie..."
Tennin zloZenia powyZszego wniosku przypada od dnia 30.11.2018 r. do 14.01.2019 r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 30 listopada 2018 r.
Ogloszenie o wykazie podane zostaje do publicznej wiadomoki, poprzez:
- wywieszenie 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 30 listopada 2018 r.
Ogloszenie zdjeto z tablicy ogloszen

