
Zarządzenie Nr 50/2018
Burmistrza Nowogrodu

z dnia 22 sierpnia 2018 roku

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród,
przeznaczonejdo sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm./ w związku z Uchwałą nr
LXII/227/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta

Nowogród w trybie przetargowym, zarządza się co następuje:

5 1

Sporządza się wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Nowogród
położonej na terenie miasta Nowogród, oznaczonej geodezyjnie nr 1717/4 o pow. 0,0616 ha,
dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży prowadzona jest księga wieczysta KW Nr

LMlL/00004572/8, przeznaczonej do sprzedaży na warunkach szczegółowo określonych w
wykazie, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

52
Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.



Wykaz

Załącznikdo Zarządzenia Nr 50/2018
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonejdo sprzedażyw trybie przetargowym

Nr Nr księgi Pow. Oznacz. wg Opis Przeznaczenie i Forma Cena
działki wieczystej nieruchom. katastru nieruchomości sposób zagospodarowania zbycia nieruchomości

ha nieruchom.
] 2 3 4 5 6 7 8

1717/4 LMlL/00004572/8 0,0616 Br-RV Nieruchomość położona na terenie miasta Nieruchomość położona jest poza przetarg 25 262,00 zł
Nowogród u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i obszarami obowiązujących

.
ustny

ul. Podmiejskiej. Działka posiada miejscowych planów zagospodarowania nieograniczony
bezpośredni dostępu do drogi publicznej
w której przebiega wodociąg gminny, sieć
energetyczna oraz teleinformatyczna.
Ogrodzona jest siatką na słupkach
stalowych. Bezpośrednie sąsiedztwo
stanowi zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa oraz jednorodzinna.

przestrzennego. Działka nie jest objęta
programem rewitalizacji i specjalnej
strefy rewitalizacji, nie jest także

położona na obszarze parku
narodowego oraz nie leży w obszarze

strefy ekonomicznej.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, a także zamieszcza się na stronach
internetowych urzedu, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Nowogród, dnia 22 sierpnia 2018 r.


