
                       
                            ZARZĄDZENIE NR 101 

BURMISTRZA  MIASTA I  GMINY  W  RYDZYNIE Z  DNIA 06 listopada 2018 r.  
 

Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 35 ust.1 i ust. 2 art. 37 ust.2 pkt 5  i art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) 

§   1 
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży  

 
L.p. Numer ewidencyjny oraz  

powierzchnia 
nieruchomości 

Nr księgi 
wieczystej 

Położenie nieruchomości,  
oznaczenie gruntu 

Forma sprzedaży Cena 
 nieruchomości 

netto 

 
1. 
 
 

 
 

 
działka nr 125/6, 
powierzchnia 0,0857 ha 
 

 
 
PO1L/00026085/7 

 
KACZKOWO 

B- tereny mieszkaniowe 
 

 
Sprzedaż bezprzetargowa na 
rzecz użytkownika wieczystego 

 
 

11 991,00 zł  

 
1. Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym – sklepem, stanowiącym odrębną własność budynku.  

Działka zagospodarowana, nieogrodzona. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Media- sieć wodociągowa i energetyczna. Dojazd do działki 
drogą asfaltową. 
 

2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Rydzyna przedmiotowa nieruchomość leży na terenach oznaczonych symbolem C_R i przeznaczona jest jako teren wielofunkcyjnej 
zabudowy w zwartych jednostkach osadniczych.  

§  2 
1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 listopada 2018 r. do dnia 05 grudnia 2018 r. 
2. Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna oraz opublikowany na stronie urzędu www.rydzyna.pl  oraz                     

w Biuletynie Informacji Publicznej.   
3. Informacja o wywieszeniu wykazu zostaje umieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona 

jest nieruchomość.   
4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy                          

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) mogą składać wnioski  w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, najpóźniej                 
do dnia 28 grudnia 2018 r. 

§  3 
              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.        
 
               Burmistrz 

             /-/ mgr Kornel Malcherek  
           

 

http://www.rydzyna.pl/

