ZARZĄDZENIE NR 23/2018
WÓJTA GMINY MIELESZYN
z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.), uchwały Nr XVII/126/2013 Rady Gminy
Mieleszyn z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata
lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3476) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość wymienioną w wykazie
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Mieleszynie przez okres 21 dni, na wiejskich tablicach ogłoszeń na
terenie Gminy Mieleszyn oraz na stronie internetowej Urzędu, a informacja o jego
wywieszeniu opublikowana zostanie w prasie lokalnej.
§ 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) mają prawo złożenia wniosku
do dnia 26 lipca 2018 r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 23/2018
Wójta Gminy Mieleszyn
z dnia 12 czerwca 2018 roku

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieleszyn przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji)

Miejscowość

Nr
działki

Nr
Kw

Pow.
działki
m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Cena
wywoławcza
(do ceny należy
doliczyć VAT)

42.300,00 zł
Łopienno

136/10 PO1G/00
006513

830

Nieruchomość położona w miejscowości
Łopienno. Leży ona na obszarze nieobjętym
aktualnym
planem
zagospodarowania
przestrzennego. W Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mieleszyn działka nr 136/10 określona
jest jako „M” - teren Mieszanej Zabudowy
Wiejskiej. Dojazd przez działkę 136/9
stanowiącą własność Gminy, służebność w
postaci drogi dojazdowej i przejścia na rzecz
każdoczesnego właściciela sąsiedniej działki nr
136/10.

„M” - teren
Mieszanej
Zabudowy
Wiejskiej

Uwagi

Nieruchomość jest
zbywana w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

