ZARZĄDZENIE Nr 0151/14/2009
Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia 25.03..2009r
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy

Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, z 2002r; Dz.U. Nr.23, poz. 220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80,
poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Dz.U.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005r Dz.U.Nr. 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007r Dz.U.Nr 48, poz.327, Nr 173, poz. 1218, z 2008r Dz.U Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz.1456) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r Dz.U.Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r
Dz.U.Nr 130, poz.1087, Nr 1690, poz.1420, Nr 175, poz.1459,.z 2006r Dz.U.Nr 104,
poz.708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007r Dz.U.Nr 173, poz.1218; z 2008r Dz.U.Nr 59,
poz.369, Nr 220, poz.1412) w wykonaniu uchwał RM Nr XXI/159/2008 z dnia 30.09.2008r i
Nr XXVII/204/2009 z 25.02.2009r w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy gruntu połoŜonego
w Uszycach”
zarządza się , co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaŜy na powiększenie nieruchomości przyległych w trybie
ograniczonego przetargu ustnego nieruchomość niezabudowaną o kształcie wąskiego
prostokąta, oznaczoną jako działka nr 1051/1 o pow. 0,0347 ha, połoŜoną w Uszycach, km
5, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
W/w nieruchomość opisana jest w KW 50363 w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, gdzie w
dziale III i IV nie ma zapisów ją obciąŜających.
Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie w
studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy - zabudowa
mieszkaniowa, jednorodzinna.. Uzbrojenie nieruchomości: dojazd z drogi asfaltowej oraz z
drogi utwardzonej, moŜliwość podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej.
Cena sprzedaŜy nieruchomości – 3.400,- zł.
§2
Przeznacza się do sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną o
kształcie trapezowym, oznaczoną jako działka nr 1051/2 o pow. 0,0038 ha, połoŜoną w
Uszycach, km 5, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, uŜytkowaną jako dojazd do
posesji. Nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki i zostanie sprzedana właścicielowi
działki sąsiedniej nr 1050 na poprawę warunków jej zagospodarowania. i umoŜliwienie
dojazdu do posesji. W/w nieruchomość opisana jest w KW 50363 w Sądzie Rejonowym w
Oleśnie, gdzie w dziale III i IV nie ma zapisów ją obciąŜających. Dla nieruchomości brak jest
planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie w studium kierunków i
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy - zabudowa mieszkaniowa,

jednorodzinna. Uzbrojenie nieruchomości: dojazd z drogi asfaltowej moŜliwość podłączenia
do sieci elektrycznej, wodociągowej.
Cena sprzedaŜy nieruchomości – 800,-zł
§3
Termin przetargu ograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości opisanej w §1 zostanie podany
w odrębnym ogłoszeniu
§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i
poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.
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