Zarządzenie Nr 462/18
Burmistrza Śmigla
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, zabudowanej
budynkiem domu pogrzebowego, położonej w Śmiglu, przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
Na podstawie 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.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłasza się wykaz niżej opisanej nieruchomości gruntowej, zabudowanej, oznaczonej
nr geod. 860/4, położonej w Śmiglu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia
usług pogrzebowych:
Pow. w ha

Nr
KW

0.02.13
PO1K/00030954/0

Nieruchomość
działka
nr geod.
860/4

Położenie

Opis nieruchomości

Gmina
Śmigiel,
obręb
Śmigiel

Działka gruntowa – 860/4 zabudowana
budynkiem kostnicy z dostępem do
drogi publicznej poprzez służebność
drogi, która będzie ustanowiona na
działce nr geod. 860/ 3. Dla działki o n r
geod. 860/4 obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Śmig iel zatwierd zony
Uchwałą Nr XXX/229/12 Rady
Miejskiej Śmig la z dnia 20.12.2012 r.,
w który m działka przeznaczona jest
pod tereny usług sakralnych,
ko munikacji – ogólnodostępny parking

Cena
nieruchomości
[zł]
75.000,00 +
23%VAT

Księga wieczysta nr PO1K/00030954/0 prowadzona dla w/w nieruchomości nie wykazuje
żadnych obciążeń w dziale III i IV.
§ 2.
Cena sprzedaży nieruchomości podana w wykazie obowiązuje do dnia 26.03.2019 roku.
§ 3.
Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 11 kwietnia 2018 roku do 02 maja
2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla a także zamieszcza
się go na stronie internetowej urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu zamieścić należy
w prasie lokalnej.

§ 4.
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.) winny złożyć wniosek w ciągu 6 tygodni od dnia
wywieszenia wykazu.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata Adamczak

