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Działając na podstawie alt. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia: 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. NI26l poz.2603 z 2004 rckn z późn. zm.l' oraz na
podstawie Uchwał Rady Gminy w czerminie: Vw26l2015 z dńa 30 kwietnia 2015 rcku, xV4212015 zdnia9 płźdzlernika 2015 roku, XVV74/2016 z dnia 29 kwiecień
2016 rok\i, XVBIIST /2016 z dnia 11 lipca.2016 roku

wójt Gminy czermin
o kaz nleruchomoŚci mienia komunalne do w formie
L.p. wieś Nr dŻiałki Ceia KsĘa wiecrysta

MPOZP
Terminy
zagospo

ia

Uwagi

I Zi€mpniów t3t/2 0,2445 10500 zgod.ie z ln 43 !s!' 2 pkr' l uslawy o pod.tku od tMIóv j usfug nimchonośó

olobis fuci.j-dzi.r'r*.} prłlluguje pń*o p|.Nololu n. podshłi. ! J

2, Ziempniów t30 0,0549 2500 zgod.i. z 
'n. 

4] Bl' 2 pkl' l us1asy o pod.tku od 
'Móv 

j usfug nimcnonośó

o$bL fud.j_d'ior'.vcy pŹysfuguj. pnvo pioŃokupu m podsb*i. ftt3

J. Ziempniów 460/t 0,43 9000 T8DV00040223/6 Nie zgodn'. z ań. 4] u!' 2 !k! l ufu$1 o podatku Ód bmróv j uslug niemhonooć

o:obfu tzdE'd2jer''wcy FŹylluguj. pnvo Di.ŃoklpJ ń' podsbwi. tl'3

Breń osuchowski 915/2 0,1309 4400 zgod.'. z an łr u*, pk!' l uŚbwy o pod.tku od b*aów j uslug nim.honość

5. Bfeń osucbowski 1267 0,31 I 1500 'rBrnm00u3796/4 zgodni. z ań' 43 Ń 2pkt l usb'f o podatta od tolTóv i usłUg nim.honość

Łysaków Kompleks 755/1
i756/1

0,1454
0,1413

3 '.tOO TBl I\ło003ó034/3 Zlpdni. z d' 13 Ńt' 2 pk' l usbł' o po& a od tołaów 
' 
usłlg niłuchońość

oloble lral.Jł'l.ź.*.y pżyśluguje pnwo pi. oktrpu .r podfivi. .rl'3

'1. Łysaków 0,80 12300 T81W00016251/4
DFĆN_VII?ll0l420]ś

4odni. z ań' 43 Et 2 pkl l usbĘ o po&thr od twaów i usłlg niduchońośd

8. Łysaków 963 0,50 7800 T8tW00016251/4
DFĆN_VII?ll0l420l5

zgodni. z ań' 43 ul 2 pla l !sL*y o pod.tku dd (ołió* i uslu8 njmchomośó

9. Bfeń osucbowski t0o5n 0,084Ż 7000
Nr G.III-70l6/778195

zgodni.z3n ł]ut 2pkl l Bbly o podatku Ód bfujw j usIug njm.nomŃć

olobte baiejł2i.r'ovcy pE$lu8de pńVo pi.Ńokupu nr podn'vi. t3

l0 Breń osuchowski 1005/3 0,0924 7 700
Nr G.lll-7o16/778195

zg.dnic z d' ł3 Bt 2pkt l lsały o podatku od błuńw i uslug ni@ohonośó

osobte balel'd'i.ż.wł pty.luguj. pnso pi.Nokupu nr pod 'ń. fi'3Wbw o kźl.l)mniu Btoiu m'.po'
ll Łysaków 246/28 0,t312 11300 TBl[ło00]60]4/] zg.dnjc z ń' ł] ut 2 pkt l Ńały o poda*U od to*'ńw i UŃg ni@ohonośó

o$bl. Lal.jł'l.rr.vł pr'Jślug{e pńwD pi.noktrpu !' pod6lovie ft3



1ż Łysaków
204/30
346/2
348D

0,0503
0,0068
0.0312

7900 TB I Ld/00036034/3

t3 Ziempniów 4t4/1 0,25 35000 Nie zgddni. z an 4] ud' 2 pk. t uśa*'y o podaila Ń toMńw i Usfug nieru.honośd

14 olĄłęż 873/2 0, r408 4500 TB I M/00016239/0 zgÓdnie z d 43 uś 2 pk l Blał'y o poda(a od lotlów i usłle niłu.hońość

15 otałęż t74',7 0,04 2700 TBI M/00036219/0 zgodnie z ń 43 uś 2 pk l uśały o poddra od błaró$ i uślug nifrcnomośó

ombi. tz.i.j.dzi..'r*.} prł:luguje pr'*o Di.Boliup! ń' podslrwi. tl'3

16 ota|ęż t146 o,t2 7500 Nie zgodnie z d 4] uś 2 ph. l 6lewy o poddku od tMIóv j Uslug nim.nomośó

I7 otałęż 92U2 0,19 r1700 zgodnie z d 43 un 2 plł l 6lawy o podaiku od tMróv j uslug nimcnomość

osobl. t2.l.j_dŻi.'!*c]' pĘy!ługoj. pńPo pi.ruokupJ nr podśr*i. ':

18 otŁłęż 924 0,0?95 5000 Nić zgodn'. ż {n 43 ud' 2 pkl' l udił'y o poddku on tMjw i usfue nien.homość

Niniejszy wykaz podlega w1rłieszeniu na tablicy ogłoszeń UrŻędu Gminy w Czerminie omz tablicach ogłoszeń wsi: otałęż, Ziempniów, Łysaków, Breń osuchowski przeŻ
okles 2 1 dni od daty w}rir'ieszenia. Informacja o zamieszczeniu ukaże się w tygodniku regionalnym 

',KoRSo''.Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na zbycie w/w nieruchomości.
Termin składania wniosków o nabycie powyższych nieruchomości przez osoby fizyczne i pmwne' ldór}łn przyshguje pierwszeństwo w ich nabyciu stosownie do ań.34
ust.1 pkt 1 i 2 ww ustawy w1nosi 6 tygodni od dnia w)"lvięszenia wykazu.
Koszq/ za'\łarcia warunkowej umorły sprzedaży nieruchomości ponosi osoba ustalonajako nab}'wca nieruchomości w wyniku Fzetargu. w Fz}padlo skorzystania przez
uprawńonego z prawa pierwokupu Sprzedający nie zwraca kosŹów umowy warunkowej nab).wcy ustalonemu w dlodze pżetalgu.
Szczegółowych informacji udziela pracownik UrŻędu Gminy pok. nr l8 codzienrrie w godz. od 8 m do |6ao te:l. 171741923.

Data*ywieszenia wykazu: 26 wrŻesień 2016 r.

Data zdjęcia wykazu: 18 paźlziefnik20l6 r.

Potwierdzeni€ \ł}vieszenia:

Zr ! r


