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Zarządzenie Nr GN. 2ol 2006
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 30 czenľca 2006

r.

W sprawie sporządzenia ĺ rgłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowej stanowiącej
własnośiGminy Miasta Redy pzeznaczoněj do sprzedaŻy w drodze bězprzetargowej
Na

podstawie- art- 3_0 ust.2 pg|t 3 ustawy zdnia 8 marca
1990 r' o samorządzie
gminnym fiednolity tekst w Dz.U. z 2OO1 r. Nr 142, p oz. 15g1 z
dalszymi zmianami) oraz art.
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
603 z dalszymi zmianami) orazw wykonaniu
y z dnia 24'05'2006 r. W sprawie wyrażenia
niezabudowanej nieruchomoścĺstanowiącej
zarządzam, co następuje

s

:

1.

1' Spoządza się wykaz dla nieruchomości,opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego

zaządzenia, stanowiącej własnośćGminy Miasta Ŕedy, przeznaczonej do sprzedaży
w

d

rodze bezprzetargowej.

2. Wykaz, o którym mowa w punkcie 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości
na
okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie'przy ul'
Puckiej
9.

3. lnformacja

o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie lokalnej i w internecie.

s2.
Zarządzenie wchodzĺw życie z dniem podjęcĺa.
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Uzasadnienie:

z dnia 21 sierpnia 1997 r' o gospodarce.nieruchomoŚciami
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
wiaoämásĚi wykaz dla nieruchomoŚci
óoo"j"''äo_'pubri.|'ńá
,poäąjr"-i
najem lub
organ
uprawniony
uzytLo*"ni" ři""'vśte' ' uŻytkowanie' 2 art' 35
oooaniaust'
w
olzeznaczon'ych do śprzeäazy,oo
"ř
oopowiäänio'oo-ór''"śronych
oane ;ililń;äi,
äzierzawę. W wykazie bkreśla šię
"
na sprzedaż w
w/w ustawY.
dnia24'05'2006 r' wyraziła zgodę
z
t2xo6
XLIV/4_20
Nr
uchwałą
działki 128197 '
Rada Miejska Redy
niěrucnomosci oznaczonej numérem
drodze bezprzetargowej niezabudowaną
ust' 2 ustawy o gospodarce
i
u't''ĺ
W wykonaniu w/w uchwały i.w oparciu;öiläý
"1 T ňi ĺ ' z opisem dla przywołane'1
wyrazu-.po-"!á'"nlü'
o
postanowiono
nieruchomoŚciami
Ńr 1 db niniejszego zarzadzenia'
nieruchomos"i , .t"ná"r,řiövä.łł'.1k
w $ 1 punkt 2 a informacja o
sňä'oo
publicznej.*i"joäoiäi'w
zostaniátó
podany
"ffińý
Wykaz
orreśtonyw $ 1 punkt 3 tego Zarzadzenia'
będą po upływie
wywieszeniu wykazu - řĺ;óJ'*
sprzeoäzi *i* ni.ru"ňo,'äi-.T roniynuo*ane
Dalsze procedury zmierzĄące oo
terminiw zawańych w wykazie'
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WYKAZ
1

. oznaczenie

n

NR

1.

ieruchomości :
128 I97

a/ numer działki
b/ powierzchnia
c/ księga wieczysta
d/ położenie

0,0262ha
GD1W0005792
obręb Reda 2, arkusz

1

z

miejscowym planem zagospodarowania
p'łá.trz"nnego dzielnicy 12 M9rya w Redzie - częśi
północna - uchwała Nr Xll/143/99 - obszaf oznaczony
šyńool"' 14.5. MN - mieszkalnictwo jednorodzinne
-' źáouoo*a jednorodzinna wolnostojąca średnio

2. przeznaczenie nieruchomości: zgodnie

a
z bezpośrednim dostępem
3. opis nieruchomości: niezabudowana, niezagosPodarowana,
ul. ogińskiego, nie
do dróg gminnych ul. Moniuszki i tech
nicznej
wyposażonych w urządzenia inf rastruktu ry

4.

rodzai

i cel

zbYcia:

sprzedaŻ do poprawienia warunkÓw zagospodarowania
134119
nierůchomościprzyległej oznaczonej numerem działki
księdze
w
stanowlącej własnósđośoofizycznych wpisanych

wieczystej GD 1 W/00055544.
5. cena

nieruchomości - 17-700,' zł brutto

6. termin obowiązywania

ceny:

02 grudnia 2006 r

nabyciu w/w nieruchomoŚci na podstawie art
7. osoby, którym przysługuje pi erwszeństwo w
199 7 r' o gospodarce nieruchomościami
34 ust. 1 Pu nktli2ustawY z dnia 21 sierPnia
które spełniająjeden z warunków:
z mocy w/w ustawy lub odrębnych
- przysługuje jej roszcze nie o nabYcie tej nieruchomości
przepisiw ,
nieruchomościpozbawionym prawa własnościtej
- jest poprzednim właŚcicielem zbywanej
jego spadkobiercom mogą składal wnioski o
nieruchomości pzed dniem 5 grudnia,ĺ9gđl.. álbo
ě tygooni licząc od dnia podania wykazu do
ich nabycie w Urzędzie MiastŇ Redzie w teńiniä
publicznej wiadomoŚci
okres 21 dnitj' do dnia 21lipca 2006 r
Wykaz podaje się do publicznejwiadomości na

Reda, dnia 30 czerwca 2006 r
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Sŕanjsław

