WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póżn. zm.)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

WÓJT GMINY LUBAWA
podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza do sprzedaży działki stanowiące własność Gminy Lubawa

Lp.

1

Nr
Kw

EL1I/0002
0869/2

Nr
działki

604

Powierzchnia
działki
[ha]

9,4800

Położenie i opis
nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest
działka niezabudowana, położona
w obrębie geodezyjnym
i miejscowości Sampława

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa
w miejscowości Sampława ( Dz. Urz. woj. warm-maz.
z 2005 r. poz.1930) nieruchomość oznaczona jest
symbolami: 1 UP, 2 UP - zabudowa usługowa, produkcyjna,
składów i magazynów, 1 ZL, 2 ZL, 3 ZL, 4 ZL - lasy
i zalesienia, KD - droga

Rodzaj
zbycia

sprzedaż w drodze
przetargu
ustnego
nieograniczonego

Cena
nieruchomości
brutto zł.

565.000,00

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./, winny złożyć w Urzędzie Gminy Lubawa wniosek o ich nabycie w terminie 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości
tj. do dnia 11 maja 2018 r. Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa, sołectwie Sampława oraz umieszcza na stronie internetowej
www.bip.gminalubawa.pl na okres 21 dni od 30.03.2018 r. do 20.04.2018 r. Po upływie tego terminu będzie ogłoszony publiczny przetarg ustny nieograniczony.
Otrzymuje z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń:
Sołtys wsi Sampława
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubawa dnia 30.03.2018 r.
Zdjęto dnia……………………….

