i;MINY

ii!-];/,All

97'i;::l

|.

; r l_' ! i'r],
1v,r1.

tel. 4,1 , .' r

Ll

oGŁoSZENIE

i' \Ą/1lzn'61un1o,u

iri,llkic

;-ur8-:ii

l,

f

ax 684'0E-22

wójt Gminy Ładzice działając w oparciu o uchwałę Nr V/28/18 Rady Gminy Ładzice z

dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia
komunalnego gminy' położonejwe wsi Wola Jedlińska obręb geodezyjny Wola
Jedlińska informuje,, że z zasobu mienia Gminy Ładzice przeznaczono do sprzedaży
nieruchomość określoną w niżej podanym wykazie

WYKAZ NIERUCHoMoSCI MIENIA KoMUNALNEGO GMINY
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAZY
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Przeznaczenie
nieruchomości w planie
zagospodarowania
przestrzennego i sposób jej
zagospodarowania

ŁADZI'CE.
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nieruchomości

Teren, na którym położona PTlR/OO Działka o nr
est przedmiotowa działka 00957210 825 nie jest
nie jest objęty
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Miejscowym planem
zagospodarowazagospoda. przestrzennego.
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Inforrnuje się, Że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.) pierwszeństwo w nabyciu
w/w działek przysługuje osobie, która spełnia jed erl Z niŻej wymienionych warunków:
1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce
nieruchomościami lub odrębnych przepisów' jeżeli złożywniosek o nabycie
przed upłvwem 19 marca 2019 r. (pokój nr 22A)

2. jest poprzednim właŚcicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

własnościtej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego
spadkobiercą' jeżeli złożywniosek o nabycie przed upływem 19 marca 2019 r.
(pokój nr22A)

Ładzice, dnia 4.02.2019 r
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zdjęto z tablicy ogłoszeń:

