WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ZGORZELEC
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Zbycie w trybie
bezprzetargowym
w drodze umowy
zamiany
zgodnie z art.
37ust. 2 pkt. 4
ustawy z
dnia 21 sierpnia
1997 r. o
gospodarce
nieruchomościami

Nieruchomość Nieruchomość jest objęta opracowaniem
niezabudowana miejscowego planu zagospodarowania
i nieuzbrojona przestrzennego zgodnie z rysunkiem
oznaczona jest symbolem:
5.KDW - Tereny dróg wewnętrznych
11.MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
2.R - Tereny rolnicze
Dodatkowe informacje:
Strefa "OW" obserwacji archeologicznej;
Q2 - Granice obszaru, na którym
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest niskie i wynosi raz na 500 lat;
Nieprzekraczalna linia zabudowy.

Terminy
Zasady
wnoszenia aktualizacji.
opłat
opłat

Informacje
o przeznaczeniu
do
sprzedaży,
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Termin do złożenia
wniosku przez
osoby, którym
przysługuje
pierwszeństwo
w nabyciu
nieruchomości
na podstawie
art.34 ust.1 pkt
1 i 2 ustawy
o gospodarce
nieruchomościami
12

6 tygodni

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1899 ze zm.) pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości upływa w dniu 01.11.2022 r.
Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, to jest od dnia 20.09.2022 r. do dnia 11.10.2022 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,
59-900 Zgorzelec, na stronie internetowej oraz w BIP-ie.
Informacje o wywieszeniu wykazu zamieszczona została również w prasie lokalnej https://otoprzetargi.pl

Sprawę prowadzi Inspektor Anna Traczyk, Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. 5, tel. 75 77 214 31

