
W   Y   K   A   ZW   Y   K   A   Z
                                       nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu  ustnego  nieograniczonego   nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu  ustnego  nieograniczonego

        Na  podstawie  art. 35  ust . 1, 2  ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami    Na  podstawie  art. 35  ust . 1, 2  ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami
/ Dz.U.  z  2004 r. Nr 261, poz. 2603  z późn. zm. /  Wójt Gminy Lądek podaje do publicznej wiadomości  na okres 21 dni/ Dz.U.  z  2004 r. Nr 261, poz. 2603  z późn. zm. /  Wójt Gminy Lądek podaje do publicznej wiadomości  na okres 21 dni
tj. od    10 czerwca  2008 r. – 30 czerwca  2008 r.  wykaz  nieruchomości  do sprzedaży :tj. od    10 czerwca  2008 r. – 30 czerwca  2008 r.  wykaz  nieruchomości  do sprzedaży :

  Lp.  Lp.         Miejscowość       Miejscowość  Oznaczenie wg.. Oznaczenie wg..  
ewidencji gruntówewidencji gruntów

Nr.  księgiNr.  księgi
wieczystejwieczystej

Pow. działkiPow. działki
w  m²w  m²

Położenie i opis    nieruchomościPołożenie i opis    nieruchomości Cena   wywoławczaCena   wywoławcza
w zł.w zł.

  Wadium  Wadium
   w zł.   w zł.

 1. 1. Ciążeń ul..KonopnickaCiążeń ul..Konopnicka            561           561      28858     28858         832        832 Teren przeznaczony pod zabudowęTeren przeznaczony pod zabudowę  
mieszkaniową jednorodzinną zmieszkaniową jednorodzinną z  
dopuszczeniemdopuszczeniem
 usług nieuciążliwych usług nieuciążliwych

               15 000,00               15 000,00      1 500,00     1 500,00

2.2. CiążeńCiążeń
ul. Konopnickaul. Konopnicka

          562          562     28859    28859        834       834 Teren przeznaczony pod zabudowęTeren przeznaczony pod zabudowę  
mieszkaniową jednorodzinną zmieszkaniową jednorodzinną z  
dopuszczeniemdopuszczeniem
 usług nieuciążliwych usług nieuciążliwych

              15 000,00              15 000,00      1 500,00     1 500,00

3.3.  Ciążeń Ciążeń
ul. Konopnickaul. Konopnicka

          563          563       2886028860        836       836 Teren przeznaczony pod zabudowęTeren przeznaczony pod zabudowę  
mieszkaniową jednorodzinną zmieszkaniową jednorodzinną z  
dopuszczeniemdopuszczeniem
 usług nieuciążliwych usług nieuciążliwych

                          15 000,0015 000,00       1 500,001 500,00

4.4. CiążeńCiążeń
ul. Konopnickaul. Konopnicka

                    570570       2886728867           820820 Teren przeznaczony pod zabudowęTeren przeznaczony pod zabudowę  
mieszkaniową jednorodzinną zmieszkaniową jednorodzinną z  
dopuszczeniemdopuszczeniem
 usług nieuciążliwych usług nieuciążliwych

                          15 000,0015 000,00       1 500,001 500,00

5.5. CiążeńCiążeń
ul. Konopnickaul. Konopnicka

            571            571       2886828868           820820 Teren przeznaczony pod zabudowęTeren przeznaczony pod zabudowę  
mieszkaniową jednorodzinną zmieszkaniową jednorodzinną z  
dopuszczeniemdopuszczeniem
 usług nieuciążliwych usług nieuciążliwych

              15 000,00              15 000,00       1 500,001 500,00

6.6. CiążeńCiążeń
ul. Konopnickaul. Konopnicka

                      572572     28869    28869       820      820 Teren przeznaczony pod zabudowęTeren przeznaczony pod zabudowę  
mieszkaniową jednorodzinną zmieszkaniową jednorodzinną z  
dopuszczeniemdopuszczeniem
 usług nieuciążliwych usług nieuciążliwych

                          15 000,0015 000,00       1 500,001 500,00

   Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie   art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w dniach                                    Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie   art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w dniach                                   
    Od  10  06 2008 r. do dnia  21 .07 .2008 r.    Od  10  06 2008 r. do dnia  21 .07 .2008 r.
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