Zarządzenie Nr 3/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 24 stycznia 2022 roku

Bolimów
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy

przeznaczonych do sprzedaży

o samorządzie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 34 i
r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021

Miasta i Gminy Bolimów zarządza, co następuje:

$

1.

Sporządza

się

wykaz

nieruchomości,

stanowiących

Gminy

własność

Bolimów,

zenia.
przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik do zarząd
na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
$ 2. Wykaz, o którym mowa w $ 1, podlega wywieszeniu
ację o wywieszeniu podaje się do
w siedzibie Urzędu Gminy w Bolimowie, a ponadto inform

ch internetowych urzędu.
publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na strona

$ 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 3/2022
Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 24 stycznia 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Położenie
nieruchomości

Bolimów

Nr ew.
działki

60/15

Pow.

(ha)

Księga
wieczysta

Forma
zbycia

Opis nieruchomości i jej
przeznaczenie

Termin
zagospodarowania
nieruchomości

66.900,00

Termin do
złożenia wniosku
przez osoby,
którym
przysługuje
pierwszeństwo
nabycia zgodnie z
art. 34 ustawy o
gospodarce
nieruchomościami
11.03.2022 r.

66.700,00

11.03.2022 r.

XIV77/07 Rady Gminy
Bolimów z dnia 29 listopada

65.000,00

11.03.2022 r.

2007 r. i oznaczone są
symbolem 20-MN — tereny
zabudowy mieszkaniowej

65.000,00

11.03.2022 r.

64.800,00

11.03.2022 r.

64.700,00

11.03.2022 r.

0.1333

Cena
nieruchomości

(zł)

Działki objęte miejscowym
Bolimów
Bolimów

60/16
60/18

0.1328
0,1297

LD1H/000
19432/2

Sprzedaż w
formie
przetargu

Bolimów

60/20

0,1294

Bolimów

60/22

0,1290

planem zagospodarowania
przestrzennego — Uchwała Nr

jednorodzinnej
Bolimów

60/24

0,1287

Nie określono
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