Burmistrz Gorzowa Śl.
46-310 Gorzów Śl.
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.130.2022
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia
Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i
2 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały nr
XXXIV/262/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20.10.2021 r. w sprawie „wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów
nr 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży”
zarządza się, co następuje :
§1
Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny, wyodrębniony w budynku znajdującym się w
miejscowości Pakoszów nr 8, na gruncie oznaczonym jako działka nr 99/1 o pow. 0,2028 ha,
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu, opisany w wykazie stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest w Sądzie
Rejonowym w Oleśnie księga wieczysta nr OP1L/00030754/1, w której w dziale III i IV
brak jest zapisów obciążających. Dla lokalu nie urządzono odrębnej księgi wieczystej.
Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej, jest podłączona do sieci: wodociągowej i energetycznej.
§2
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń a
także zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w
prasie lokalnej.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomościami.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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