
Zarządzenie Nr 1I0 12016

Wójta Gminy Łąck

z dnia 14 października 201,6 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie
przetatgll, połozonych w obrębie ewidencyjnym PSO Łąck, Wola Łącka,
Władysławów w Gminie Łąck.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca l990r.
o samorządzie gminnym (t. j.Dr.U. z 2016 t. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579),
art.3lust. 1i2,art.37ust. 1iart.40ust. lpkt. 1ustawyzdnia2l sierpniaI997t.
o gospodarce nieruchomościami (tj, Dz. U. z 2aI5 r. poz. 1774: zm,: Dz. U, z 2015 r.

poz.1777 otazz2a16 r. poz.65.poz.125a,poz.l27I ipoz. 1579) oraz wykonaniu Uchwały
Nr VIII/7112015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 20l5r. w sprawie zasad sprzedńy
nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzińki o nr ęw.35l2
i 3lll9 o łącznej pow. 0,5441 ha połozne w obrębie geodezyjnym PSO Łąck, gmina Łąck.,
Uchwały Nr )OilV/270l2014 Rady Gminy Łąck z dnia ż5 czerwca 20l4t. w sprawie zasad
sprzedaĘ nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
m ew. 8416 o pow. 0,0700 ha połozonej w obrębie ewidencyjnym Władysławów, gmina Łąck.,
Uchwały Nr X)V20112013 Rady Gminy Łąckz dnia 28 pńdzienikaż}l3t. w sprawie zasad
sprzedazy nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ew. gruntówjako dzińkanT ew. 12124

o pow. 0,1938 ha położonej w obrębie ew. Wola Łącka gm. Łąck.

zar ządzart, co następuj e :

§1
Spotządza się wykaz nieruchomości gruntolyych przeznaczonych do sprzeduf, w formie
przetargu, połozonych w gminie Łąck w następujących obrębach ewidencyjnych:
_ PSO Łąck - działki ewid. 3512 (w księgi wieczystej PLlG/0002552212) i 3lll9 (nr księgi
wieczystej PL 1 G/0002 5 I 93 l 6) o Łącznej powierzchni 0,5 44 I ha1'

- Władysławów - działka ewid. 8416 (nr księgi wieczystej PLlG/00022959l3) o powierzchni
0,0700 ha;
- Wola Łącka - dziŃka ewid. l2l24 (nr księgi wieczystej PLlG/00002540l7) o powierzchni
0,1938 ha.
Ww nieruchomości stanowią własnośó Gminy Łąck,posiadają vrządzone księgi wieczyste
i są wolne od obcipeń.

§2
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Łąck, na okres 2l dni, ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu podlega podaniu do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty, atakje na stronie internetowej www. uglack.bip.org.pl oraz www.gminalack.pl

§3
Wykonanie zaruądzenia powierua się Wój towi Gminy Łąck.

§4
Zaruądzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.


