
                                                                         W  Y  K  A  Z   nr   GPNŚ.6870.08.2017
                                              nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży na terenie miasta i gminy Lwówek  Śląski

     Na podstawie art. 30 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 poz.446 ze zm.) i  art. 35  ustawy z  dnia 21 
sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).

                                                     Przeznacza  się do sprzedaży następujące nieruchomości z zasobu Gminy Lwówek Śląski:

Lwówek Śląski, dnia 30.06.2017r.

Lp Położenie  i  opis                
nieruchomości

Powierzchnia
Nieruchomości, 
numer Księgi 

Wieczystej

Cena 
nieruchomości

Forma nabycia Wysokość opłat 
za użytkowanie 

wieczyste

Termin 
wnoszenia 

opłat  

Zasady 
aktualizacji opłat

Przeznaczenie w 
planie 

zagospodarowania 
przestrzennego

Termin do złożenia 
wniosku na 

podst.art.34 ust.1 
pkt.1 i 2 ustawy o 

g.n.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.
Lwówek Śląski,
obręb 2, działka 
niezabudowana

Działka nr 27/14
o pow. 0,0191 ha, 
JG1S/00030580/4

zgodnie z 
operatem 

szacunkowym
własność - - -

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

6 tygodni od daty 
wywieszenia wykazu

2.
Lwówek Śląski, 
obręb 2, działka 
niezabudowana

Działka nr 411/12
o pow. 0,0600ha, 
JG1S/00033766/3

zgodnie z 
operatem 

szacunkowym
własność - - -

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 

6 tygodni od daty 
wywieszenia wykazu

3.
Niwnice, działka 
niezabudowana

Działka nr 49/7
O pow. 0,09 ha,

JG1S/00029834/0

Zgodnie z 
operatem 

szacunkowym
własność - - -

Tereny parkingów i 
innych terenów 

komunikacji 
samochodowej

6 tygodni od daty 
wywieszenia wykazu

4.
Niwnice, działka 
niezabudowana 

(droga)

Działka nr 597/6
o pow. 0,01 ha,

JG1S/00025332/3

Zgodnie z 
operatem 

szacunkowym
własność - - -

Teren swobodnej 
zabudowy 

mieszkaniowej

6 tygodni od daty 
wywieszenia wykazu

5.
Rakowice Wielkie, 

działka 
niezabudowana

Działka nr 
300/100

o pow. 0,0257 ha, 
JG1S/00031881/1

zgodnie z 
operatem 

szacunkowym
własność - - -

Tereny rolnicze i 
zieleni urządzonej

6 tygodni od daty 
wywieszenia wykazu
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