ZARZĄDZENIE Nr 0151/44/2009
Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia 13 lipca 2009r
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej 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.1458; z 2009r Dz.U. Nr 52, poz.420) 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;
Dz.U. z 2008r Nr 59, poz.369, Nr 220, poz.1412: z 2009 Dz.U. Nr 19, poz.100, Nr 42,
poz.335 i 340, Nr 98, poz.817) w wykonaniu uchwały Nr XXX/233/2009 RM z dnia
20.05.2009r w sprawie „przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej połoŜonej
w Uszycach”
zarządza się, co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaŜy w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość
połoŜoną w Uszycach 69, km 4, w sąsiedztwie gruntów rolnych i rowu melioracyjnego,
oznaczoną jako działka nr 861 o pow. 0,17 ha zabudowaną budynkiem uŜytkowanym do
czerwca br. jako przedszkole.
W/w nieruchomość opisana jest w KW 40047 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- usługi
oświatowo-wychowawcze. Nieruchomość posiada sieć wodociągową i energetyczną, dojazd
drogą asfaltową.
Cena sprzedaŜy nieruchomości – 95.000 zł
§2
Termin przetargu na sprzedaŜ w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i
poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.
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