ZARZĄDZENIE NR 140/12
WÓJTA GMINY MIELNIK
z dnia 6 sierpnia 2012 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy
Mielnik
Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010.102.651 j.t z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową zabudowaną nr 6063, położoną na
terenie gruntów Mielnika, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. rolnych, gospodarki lokalami, przyrody, geologii,
geodezji, łowiectwa i rybactwa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Adam Tobota
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Załącznik do Zarządzenia Nr 140/12
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 6 sierpnia 2012 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu, niżej wymienioną działkę. Osoby uprawnione do pierwszeństwa w nabyciu (zgodnie z art. 4 pkt. 4 i art.
34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku) mogą złożyć pisemny wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia
wywieszenia wykazu, tj. od 07 sierpnia 2012r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik.

Lp.
1.

Położenie
nieruchomości
Mielnik

Oznaczeni działki
nr działki 6063
KW BI3P/
00000521/4

Powierzchnia
nieruchomości
3000m2

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania
brak planu miejscowego; położona jest
w Obszarze Chronionego Krajobrazu
"Dolina Bugu"; studium
zagospodarowania przestrzennegopołożona w obszarze istniejącej
i wyznaczonej w planach miejscowych
zabudowy zagrodowej i letniskowej
oraz różnych form mieszkalnictwa
z możliwością modernizacji
i uzupełnień oraz lokalizacji inwestycji,
z wyjątkiem inwestycji szczególnie
szkodliwych dla środowiska i zdrowia
ludzi.

Forma sprzedaży
Przetarg

Cena nieruchomości
netto
93.140,00
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