Zarządzenie Nr 29/2020
Wójta Gminy Bolimów
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy Bolimów
przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy
Bolimów zarządza, co następuje:

$

1.

Sporządza się wykaz nieruchomości

stanowiących własność Gminy Bolimów

przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

$ 2. Wykaz, o którym mowa w $ I, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Bolimowie, a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do
publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu.

$ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki, Rozwoju
Gospodarczego i Promocji.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do
Zarządzenia Nr 29/2020
Wójta Gminy Bolimów

z dnia 22 czerwca 2020 roku
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Położenie
nieruchomości

Nrew.
działki

Pow.
(ha)

Księga
wieczysta

Forma
zbycia

Przeznaczenie nieruchomości

Termin
zagospodarowania
nieruchomości

Cena
nieruchomości
w zł

Termin do
złożenia wniosku
przez osoby,
którym
przysługuje
pierwszeństwo w
nabyciu, zgodnie
z art. 34 ustawy o
gospodarce
nieruchomościami

Nieruchomość objęta decyzją o
warunkach zabudowyna budowę
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
Nieruchomość objęta miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego — uchwała Nr
XXV/20/2001 Rady Gminy Bolimów z
dnia 21 czerwca 2001 r. i oznaczona
jest symbolem 5.06 MRj — zabudowa
zagrodowa z mieszkaniowo- usługową

Nie określono

49.330,00

07.08.2020 rok

Nie określono

25.720,00

07.08.2020 rok

Kurabka

181

0.13

LDI1H/000
21107/2

Sprzedaż
w formie
przetargu

Jasionna

4

0,07

LD1H/000
29032/1

Sprzedaż
wformie
przetargu

Art. 34 ust. ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi. że: W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo wich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a,
przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocyniniejszej ustawy lub odrębnych przepisów. jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o
którym mowa wart. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszyniż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 3 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o
nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa wart. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może byćkrótszyniż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3) jest najemcą lokalu mieszkalnego. a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.”

Granisjaw/inar

