BrRMISTRZ MIASTA
CIESZYNA
Zarządzenie Nr 0050.575.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 3 września 2018 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 121 z późno zm.)
§1
Sporządzam i podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujący nieruchomość położoną w Cieszynie przy ulicy
Skrajnej stanowiącą działki nr 30/79 i 30/81 obr. 21 o łącznej powierzchni 830 nr', zapisaną księdze
wieczystej nr BB 1CIOO 100703/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
§2

1. Wykaz o którym mowa w § 1 wywieszam na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Cieszynie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
2. Informację o wywieszeniu wykazu podaję do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w "Wiadomościach Ratuszowych" oraz w dzienniku internetowym infopublikator.pl
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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-----LUWAGA: zgodnie z art. 34 ust. l pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późno zm.)
pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed
upływem terminu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dnie m 5 grudnia
P~iij8.jeżeli
złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
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