ZARZADZENIE Nr 38 /2018
WÓJTA GMINY KURÓW
dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego
nieruchomość mienia komunalnego, położoną w Kurowie
przeznaczoną do bezprzetargowej sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami),
- z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość mienia
komunalnego, położoną w Kurowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki numer
2883 i 2884 o łącznej powierzchni 0,0429 ha, przeznaczoną do bezprzetargowej sprzedaży,
zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia
nieruchomościami.

powierzam

inspektorowi ds. geodezji

i gospodarki

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 38/ 2018
Wójta Gminy Kurów
z dnia 25 czerwca 2018 r.

WYKAZ OBEJMUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO
PRZEZNACZONĄ DO BEZPRZETARGOWEJ SPRZEDAŻY

Nr działki

Położenie

1.

2.

KURÓW

Powierzchnia
w ha

Nr księgi
wieczystej

3.

4.

2883

LU1P/000
48507/7

0,0033
2884
0,0396

LU1P/000
49175/7

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania

5.
Teren z
podstawowym
przeznaczeniem
gruntów pod
zabudowę
jednorodzinną
wolnostojącą,
bliźniacza i
szeregową –
symbol w planie
MN

Termin do
złożenia wniosku
przez osoby,
którym
przysługuje
pierwszeństwo
w nabyciu na
podstawie art.34
ust.1 i 2 ustawy
o gospodarce
nieruchom.
6.

Cena nieruchomości
/ działek /
w zł

netto

brutto
/ z vat /

7.

8.

2 200,00

9.

2 706,00

08.08.2018 r.
27 000,00

Termin
wniesienia
opłaty.

27 000,00

Najpóźniej
do dnia
zawarcia aktu
notarialnego

Nieruchomość w/w sprzedana będzie w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust.3 i 3a
pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz.121
ze zmianami ).
Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości uwidocznionej w niniejszym
wykazie, wynikające z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami
mogą w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu / do dnia 08 sierpnia 2018 r. /
złożyć wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości.
Zarządzenie wraz z załącznikiem podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów, zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy
www.kurow@.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.kurow.bip.eu. na okres 21 dni
od 26 czerwca 2018 r. do 17 lipca 2018 r., a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu
zamieszczona będzie jednorazowo w prasie lokalnej – Wspólnota Puławska.
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