ZARZĄDZENIE nr 21/2014
Wójta Gminy Sadkowice
z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w wykonaniu
Uchwały NR XVI/99/2012 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 czerwca 2012 r. oraz
Uchwały NR XVI/100/2012 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 czerwca 2012 r.
zarządzam co następuje:
§1
Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Przeznacza się do sprzedaży:
1) Nieruchomość niezabudowaną położona w miejscowości Kaleń gm. Sadkowice,
oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 138, o łącznej powierzchni
0,12 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00031113/9 w
Sądzie Rejonowym
w Rawie Mazowieckiej, stanowiącą własność Gminy
Sadkowice.
2) Nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Kaleń gm. Sadkowice,
oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 419, o łącznej powierzchni
0,0266 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00024506/9
w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej, stanowiącą własność Gminy
Sadkowice.
§2
Wykaz o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości. Wykaz podlega
wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sadkowicach,
a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w prasie „Głosie Rawy i Okolicy” oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w
danej miejscowości. Ponadto wykaz podlega również zamieszczeniu
na stronie
internetowej Gminy Sadkowice.
Wykaz będzie podany do publicznej wiadomości od 29 maja 2014 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, składają wniosek do 14 lipca 2014 r.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Sadkowice
Leszek Jankowski

