ZARZĄDZENIE NR 635-PR.140.2020
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do
zbycia
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019.,
poz. 506 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Burmistrz Głuchołaz zarządza co następuje:
§ 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Głuchołazy przeznaczonej do zbycia, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr
1146/80 k. m. 12, o pow. 0,0263 ha, położonej na terenie obrębu Głuchołazy, objętej księgą wieczystą nr
OP1P/00031332/8, stanowiący załacznik do niniejszego zarzadzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Głuchołazach i na stronie internetowej Urzędu, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do
publicznej wiadomości przez ogloszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Głuchołaz
Edward Szupryczyński
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Załącznik do zarządzenia Nr 635-PR.140.2020
Burmistrza Głuchołaz
z dnia 4 lutego 2020 r.
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według
księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości

1

KW OP1P/00031322/8
obręb Głuchołazy, działka
nr 1146/80, karta mapy 12,

0,0263 ha

Opis nieruchomości
działka
niezabudowana,
nieogrodzona, w
zachodniej części
zakrzewiona, położona
na terenie osiedla
domów
jednorodzinnych przy
ul. gen. Maczka, o
kształcie
prostokątnym,
posiadająca dostęp do
sieci energetycznej,
wodociagowej
i kanalizacyjnej

Przeznaczenie
nieruchomości i sposob
jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Informacje
o przeznaczeniu
do zbycia

A16MN - teren
budownictwa
mieszkaniowego o
niskiej intensywnosci
zabudowy,

17 000,00 zł

Zbycie
nieruchomości
nastąpi w trybie
zamiany
nieruchomości

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
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