I.K. i R -II- 72241/9/10

Lubaczów, dnia 19.08.2010 r.
Wójt Gminy Lubaczów

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lisie Jamy, ul Wspólna
Kw

Nr działki

Powierzchnia
działki

Opis nieruchomości

Forma sprzedaży

Cena (zł)
wywoławcza(netto)

16310

534/2 i 535

0.1793ha

Działka budowlana

przetarg

26807.00

16310

534/1

0.1054 ha

Działka budowlana, zabudowana
budynkiem drewnianym

przetarg

24441.00

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2
wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 3.10.2010 r.
Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów, pok. nr 15,
Tel. (016) 632 -16 -84 wew. 25

I.K. i R.-II-72241/10/10

Lubaczów, dnia 19.08.2010 r.

Wójt Gminy Lubaczów

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102
poz. 651 z 2010 r. z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy stanowiącej własność Gminy Lubaczów w miejscowości
Szczutków
Kw

Nr działki

Powierzchnia działki

Opis nieruchomości

Forma sprzedaŜy

Cena (zł)
wywoławcza
/netto/

34517

113/4

0.1283 ha

Działka budowlana

przetarg

18705.00

Termin złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2
wyŜej cytowanej ustawy upływa z dniem 3.10.2010 r.
BliŜszych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów, pok. nr 15,
Tel. (016) 632 -16 -84 wew. 25

I.K. i R.-II-72241/11/10

Lubaczów, dnia 19.08.2010 r.

Wójt Gminy Lubaczów
Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102
poz. 651 z 2010 r. z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy stanowiących własność Gminy Lubaczów – Opaka

Kw

Nr działki

Powierzchnia działki

Opis nieruchomości

Forma sprzedaŜy

Cena (zł)
wywoławcza
netto

43640

28/2

0.2369 ha

Działka budowlana

Przetarg

17571.00

43640

28/3

0.2523 ha

Działka budowlana

Przetarg

19384.00

Termin złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2
wyŜej cytowanej ustawy upływa z dniem 03.10.2010 r.
BliŜszych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów, pok. nr 15 ,
Tel. (016) 632 -16 -84 wew. 25

