ZARZĄDZENIE NR 101/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Łagowie
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Na podstawie:
- art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.),
- art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.),
- Uchwały Rady Miejskiej Krzywinia Nr XXXI/219/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Łagowie.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zarządza, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną położoną w Łagowie, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako dz. nr geod. 628, o pow. 0,2300 ha, zapisaną w księdze wieczystej
KW nr PO1K/00031978/1 Sądu Rejonowego w Kościanie, stanowiącą własność Gminy Krzywiń,
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy Krzywiń oraz na tablicach wsi Łagowo. Informację o wywieszeniu wykazu podano do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie i na stroni internetowej urzędu.
1.

§ 3.
Ustala się termin do dnia 22 listopada 2017 r., na złożenia wniosków o nabycie nieruchomości przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i
2 tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce
nieruchomościami lub odrębnych przepisów bądź poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości
lub ich spadkobiercom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r.
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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