Zarządzenie Nr 192 /2015
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących
własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży, w drodze
bezprzetarowej.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i
art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm.)
Zarządzam co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
gruntową stanowiącą własność Gminy Książ Wlkp.

nieruchomość

§ 2. Ogłasza się wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykaz o którym mowa w § 2 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Ponadto informacja o
wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 192/2015
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 27 listopada 2015 r.

Wykaz
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Lp. Nr
Obręb
geod. geodezyjny

Pow.
działki
ha

1

0.0620 ha PO1M/000 Poprawienie
3.900,00
24608/7
warunków
zagospodarowa
nia
nieruchomości
przyległej

94/3

Sroczewo

Nr
KW

Przeznaczenie

Cena zł

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm. ) osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 tejże
ustawy, zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia
wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
ul. Wichury 11a, pok. nr 11 lub pod nr telefonu 2822001 w. 32.
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