ZARZĄDZENIE NR 18/2018
BURMISTRZA WIELICHOWA
z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w gminny
zasób nieruchomości, opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały
Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku Nr V/27/2015 w sprawie określenia zasad
nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż trzy lata, zmienionej uchwałą Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia
24 września 2015 roku, Burmistrz Wielichowa:
§ 1.
Przeznacza do zbycia nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości wg wykazu stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wielichowa
Honorata Kozłowska
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Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2018
Burmistrza Wielichowa
z dnia 20 marca 2018 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej
Lp.

Nr dz.

Nr KW

Opis nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości

Właściciel

Przeznaczenie
nieruchomości

Forma sprzedaży

Cena zł

1
1

2
646/45

3
PO1S/00039543/6

4
Nieruchomość gruntowa na
poprawienie nieruchomości
przyległej, położona
w Wilkowie Polskim

5

6
Gmina
Wielichowo

7
Nieruchomość
znajduje się w terenie
z wiodącą funkcją
mieszkaniowo
usługową

8
Tryb
bezprzetargowy

9
10.120,00

R-IVa 0,0332 ha

Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce
nieruchomościami
10
02 maja 2018 r.

Do ceny należy doliczyć należny podatek Vat.
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